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APRESENTAÇÃO

Uma das poucas certezas da pesquisa jurídica contemporânea é que os 
problemas enfrentados precisam ser examinados por pesquisadores de vários 
matizes teóricos, e, inclusive, com abordagens multidisciplinares, porém, capa-
zes de dialogar de forma sistemática e orgânica bem como de produzir conheci-
mento em um ambiente plural.

A presente obra apresenta-se como resultado de uma tal perspectiva. Reú-
ne pesquisadores de várias Instituições de Ensino: Centro Universitário do Esta-
do do Pará – CESUPA, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP e 
Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, agregadas em torno de um projeto 
de fomento patrocinado pela Fundação CAPES.

Os programas ora representados articularam-se por meio da proposição, 
pelo CESUPA, de um projeto ao Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
na Amazônia – PROCAD AMAZÔNIA, visando o intercâmbio acadêmico com 
claro objetivo de fortalecer a pesquisa na região amazônica.

O primeiro volume decorrente da execução desse projeto veio a público 
em 2019 com o título “Direito e Desenvolvimento na Amazônia: Estudos Inter-
disciplinares e interinstitucionais”. Este segundo volume representa a pesquisa e 
socialização ocorridas em 2020.

Apesar do momento pandêmico enfrentado, as atividades foram manti-
das, atendidas as normas sanitárias pertinentes, sendo incorporadas atividades 
remotas mediadas por plataformas tecnológicas diversas, o que permitiu a pro-
dução do material, agora, reunido e oferecido à comunidade acadêmica.

Os trabalhos que integram o livro estão profundamente ligados ao tema 
central do projeto submetido à CAPES e efetivamente aprovado: Desenvolvi-
mento Regional e Direitos Fundamentais: Federalismo Fiscal e Judicialização de 
Políticas Públicas na Amazônia.

Assim, a presente publicação é fruto do fomento à pesquisa no Brasil. Ra-
zão pela qual fica registrado o agradecimento à Fundação CAPES pelo apoio 
sem o qual o presente não teria sido possível.
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Apresentação

Os temas aqui investigados refletem as questões complexas que cercam o 
debate do desenvolvimento da região, em especial, em face às políticas públicas 
e a estratégia nacional (ou falta delas) para o enfretamento dos paradoxos intrín-
secos à realidade amazônica.

A perspectiva crítica vem associada, nos estudos aqui consorciados, pela 
proposição de soluções possíveis para vários dos desafios investigados, sendo, 
assim, a soma dos estudos, um painel orgânico e sistemático de analises real-
mente capazes de contribuir para a concretização dos direitos fundamentais na 
Amazônia.

Essas reflexões estão sendo agora socializadas apresentadas tanto no for-
mato eletrônico como no impresso, sendo, deste modo, amplamente acessível à 
comunidade científica e acadêmica.

A oferta dos estudos ao público foi propósito perseguido e alcançado, mais 
uma vez, graças aos esforços institucionais e pessoais dos pesquisadores e grupos 
aqui representados, razão pela qual os Coordenadores registram, novamente, o 
agradecimento pelo envolvimento e dedicação ao projeto em andamento.

Ao publico leitor fica o registro de que a presente coleção de estudos pre-
tende contribuir para o debate científico e acadêmico, mas, também, fornecer 
parâmetros de atuação do Estado, do mercado e da sociedade civil em busca do 
aperfeiçoamento desenvolvimento sustentável da região amazônica.

Belém (PA) dezembro de 2020.

Prof. Dr. Jean Carlos Dias
Doutor em Mestre em Direito pela UFPa

Professor do PPGD-CESUPA
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito do CESUPA

Prof. José Claudio Monteiro de Brito Filho
Doutor em Direito pela PUC/SP

Professor do PPGD-CESUPA

Prof. José Henrique Mouta Araújo
Doutor e Mestre pela UFPa

Professor do PPGD-CESUPA
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A CONCESSÃO JUDICIAL DE LEITOS DE UTI 
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.  

UM DEBATE SOBRE ATIVISMO JUDICIAL  
E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O FUTURO

Talita Danielle Fialho Messias dos Santos1

Resumo: Este trabalho analisa a postura dos juízes diante do fenômeno da ju-
dicialização das políticas públicas, notadamente em tempos de crise, como a 
vivenciada atualmente em decorrência da pandemia pela Covid-19. É uma pes-
quisa qualitativa ancorada no método dedutivo, e que tem como procedimento 
metodológico a revisão bibliográfica. Propõe-se a demonstrar que, mesmo em 
situações de crise, existe espaço para uma postura ativista saudável dos juízes, 
mormente para defesa dos direitos fundamentais relacionados ao mínimo exis-
tencial. Porém, neste período, é imprescindível que os juízes tenham uma cautela 
adicional, no sentido de buscar certos parâmetros que agreguem uma objetivida-
de ao decisum, sob pena de desbordar os limites do bom ativismo judicial. E que, 
em certas situações, notadamente na hipótese de demandas relativas à concessão 
de leitos em UTI durante a pandemia, o juiz adote uma postura autocontida.

Palavras-chave: Ativismo judicial. Autocontenção judicial. Judicialização da 
saúde. Leitos de UTI. COVID-19.

Abstract: This paper analyzes judges’ attitude in the face of the phenomenon 
of the judicialization of public policies, especially in times of crisis, such as that 
currently experienced as a result of the pandemic by Covid-19. It is a qualitative 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário do Pará 
(CESUPA). E-mail: talitafialhos@gmail.com
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research anchored in the deductive method, and whose methodological proce-
dure is the literature review. Seeks to demonstrate that even in crises, there is 
room for a healthy activist posture of the judges, especially for the defense of 
fundamental rights related to the existential minimum. However, in this peri-
od, it is essential that judges be extra caution, and seek specific parameters that 
add objectivity to the decision, under penalty of overflowing the limits of good 
judicial activism. And that, in certain situations, notably in the case of demands 
related to the granting of ICU beds during the pandemic, the judge adopts a 
self-contained stance.

Key-words: Judicial activism. Judicial self-restraint. Judicialization of health. 
ICU beds. COVID-19.

1.  Introdução

Debate que, não de hoje, povoa as discussões acadêmicas, diz respeito à 
possibilidade de incursão do Poder Judiciário na seara das políticas públicas, 
sem que tal intromissão coloque em risco o princípio da separação de pode-
res, na medida em que as políticas públicas são vistas, tradicionalmente, como 
pertencentes às funções típicas dos Poderes Legislativo e Executivo. E uma das 
políticas públicas que mais repercutem nesta discussão são as políticas relacio-
nadas à saúde.

A ascensão institucional do Poder Judiciário, mormente após o cenário 
de redemocratização, com a Constituição Federal de 1988, e a força de adesão 
ao paradigma do neoconstitucionalismo no cenário constitucional brasileiro, fi-
zeram com que o fenômeno da judicialização das políticas públicas se tornasse 
uma verdade inelutável, restando perquirir, em verdade, não a judicialização em 
si, mas o modo pelo qual esta deva ocorrer, além dos seus limites.

Essa discussão, por si só já bastante fértil, ganha novo colorido em tempos 
de crise, como é o caso vivenciado atualmente pelo surto da doença causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19), classificada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma pandemia, e que ocasionou na declaração, pelo Congresso 
Nacional, de estado de calamidade pública no Brasil, por meio do Decreto Le-
gislativo nº 6/2020.

Diante desse contexto, direcionaremos a investigação do presente artigo 
para o ativismo judicial em tempos de crise, como é o caso do atual cenário 
pandêmico, visando aferir se é possível um bom ativismo judicial nesse con-
texto ou se o juiz deve assumir uma postura de autocontenção judicial. Ade-
mais, quais as implicações deste ativismo judicial para o futuro? Por fim, qual a 
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postura esperada do Poder Judiciário em relação às demandas judiciais visando 
a concessão de leitos em UTI durante a pandemia pela Covid-19? Estes os ques-
tionamentos que nortearão o presente ensaio, e relevam em importância, princi-
palmente, tendo em vista as altas taxas de ocupação de leitos de UTI alcançadas 
durante o pico das contaminações pelo novo coronavírus, e porque já se cogita 
uma segunda onda da doença no Brasil, à semelhança do que já ocorre na Euro-
pa, com um novo aumento das taxas de ocupação.

A fim de alcançar o referido escopo, o método de pesquisa que será uti-
lizado é o dedutivo, alicerçado em uma abordagem qualitativa, e num procedi-
mento metodológico consistente na revisão bibliográfica sobre o assunto.

O trabalho será dividido em três seções principais, além da introdução e 
das considerações finais. Na primeira seção, abordaremos o cenário de ascensão 
institucional do Poder Judiciário, no qual esclareceremos as diferenças entre os 
fenômenos da jurisdição constitucional, judicialização de políticas públicas, e do 
ativismo judicial.

Na segunda seção, faremos uma análise do paralelo entre os conceitos de 
ativismo e de autocontenção judicial. Na mesma seção, proporemos, mas não 
de forma exaustiva, alguns critérios que o juiz deve utilizar para nortear 
uma atuação ativista legítima. Abordaremos, também, o ativismo judicial no 
atual cenário pandêmico pela Covid-19, e suscitaremos a reflexão acerca de suas 
possíveis implicações para o futuro.

Na última seção trataremos en passant do fenômeno da judicialização da 
saúde. Ato contínuo, faremos um recorte na investigação, a fim de centralizar o 
debate na concessão judicial de leitos de UTI durante a pandemia de Covid-19, 
no qual levantaremos a hipótese de que, na situação em apreço, a postura proati-
va dos juízes e tribunais não representa um bom ativismo judicial.

2.  A ascensão institucional do poder judiciário

No século XIX, prevalecia na teoria do direito a doutrina do positivismo 
jurídico, segundo a qual a lei era considerada a principal fonte de direito, e a 
sua obediência isenta de atividades interpretativas e espaços para valoração por 
parte dos magistrados representava segurança jurídica. Na segunda metade do 
século XX, notadamente com o advento do pós-positivismo jurídico, capitanea-
do por Ronald Dworkin, despertou-se o interesse pela atuação do juiz para além 
da mera subsunção mecânica do fato à lei (regras jurídicas), mormente, em vista 
da identificação dos chamados casos difíceis (hard cases), para os quais as regras 
jurídicas e o direito costumeiro (commom law) não apresentam uma solução 
explícita e clara, sendo necessário que o julgador por meio de uma interpretação 



14 

Talita Danielle Fialho Messias dos Santos 

construtivista se socorra dos princípios jurídicos para guiar sua decisão judicial 
(DWORKIN, 2002, p. 32).

Os princípios, diferentes das regras jurídicas, são marcados pela abstra-
ção, possuem elevada carga valorativa, e não solucionam diretamente os casos 
aos quais se aplicam, dando embasamento a vários cursos de ação, razão pela 
qual, frequentemente, entram em colisão, havendo-se a necessidade de serem 
sopesados diante do caso concreto.

Daniel Sarmento (2009, p. 14) explica que, após a segunda guerra mun-
dial, e o fim das ditaduras de direita em países como Espanha e Portugal, iniciou-
-se na Europa Ocidental, um movimento de mudança significativa de suas cons-
tituições, que passaram a prever robustos mecanismos de proteção dos direitos 
fundamentais, mesmo em face do próprio Poder Legislativo, dando origem ao 
fenômeno jurídico do neoconstitucionalismo, em relação ao qual, embora não 
haja um consenso acerca de sua definição, sendo acertado, inclusive, referir-se 
a neoconstitucionalismo (s)2, pode ser identificado por meio de denominadores 
comuns, os quais justificam seu agrupamento sob um mesmo rótulo.

Para Sarmento (2009, p. 9), as principais mudanças implementadas pelo 
novo paradigma podem ser assim sintetizadas:

a) reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização 
da sua importância no processo de aplicação do direito; b) rejeição do forma-
lismo e recurso mais frequente a métodos ou “estilos” mais abertos de racio-
cínio jurídico: ponderação tópica, teorias da argumentação; c) constitucio-
nalização do direito, com a irradiação das normas e valores constitucionais, 
sobretudo os relacionados aos direitos fundamentais, para todos os ramos do 
ordenamento; d) reaproximação entre o direito e a moral, com a penetração 
cada vez maior da filosofia nos debates jurídicos; e e) judicialização da po-
lítica e das relações sociais, com um significativo deslocamento de poder 
da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder Judiciário. (negritei)

Nessa esteira, as constituições passaram a ocupar posição central nos sis-
temas jurídicos, possuindo força normativa, independentemente da existência 
de uma lei regulamentadora intermediária, espraiando sua influência por todo 
ordenamento jurídico, e o Poder Judiciário, por sua vez, foi alçado ao posto de 

2 Daniel Sarmento explica que a expressão neoconstitucionalismo não faz parte do debate 
constitucional norte-americano, nem alemão, e que se trata de expressão utilizada sobretudo 
no direito espanhol e italiano, ganhando força no cenário constitucional brasileiro, sobretudo 
após a ampla divulgação em nosso país da coletânea intitulada Neoconstitucionalismo(s), 
organizada pelo jurista mexicano Miguel Carbonell e publicada na Espanha no ano de 2003.
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guardião das constituições, assumindo um protagonismo maior, em detrimento 
dos Poderes Legislativo e Executivo.

No Brasil, o neoconstitucionalismo decorreu da própria escolha políti-
ca do constituinte de 1988, que, no processo de redemocratização, após o regi-
me militar, decidiu proteger de forma acintosa os direitos fundamentais. Até a 
Constituição de 1988, as constituições não possuíam força normativa, e tinham 
caráter meramente programático, enunciador de valores norteadores da atuação 
legislativa. Com o advento da novel Carta, uma ampla gama de direitos foi ca-
talogado, alguns de duvidoso status constitucional, passando a compô-los, além 
dos tradicionais direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais, 
inclusive, direitos de natureza eminentemente prestacional, além de inúmeros 
princípios vagos, mas dotados de forte carga axiológica (SARMENTO, 2009).

Diante desta nova realidade, o Poder Judiciário brasileiro, sobretudo o Su-
premo Tribunal Federal – STF, começou a ser instado pela doutrina e provocado 
pela sociedade, a fim de que os direitos preconizados na Constituição fossem 
aplicados diretamente sobre a realidade social, sem que houvesse necessidade 
de uma lei intermediária. No início, essa atuação do Poder Judiciário foi tími-
da, alicerçada na concepção clássica do princípio da separação de poderes, e na 
consequente impossibilidade de ingerência do controle judicial sobre o mérito 
da atuação administrativa. Contudo, conforme a composição do STF foi sendo 
modificada, e o movimento neoconstitucionalista foi ganhando força, o ativismo 
judicial passou a ser uma realidade consolidada, inclusive na cultura e expecta-
tiva popular.

Assim, tanto no cenário internacional, quanto no nacional, verifica-se que 
houve uma ascensão natural do Poder Judiciário, resultante do desenho institu-
cional formatado pelas escolhas políticas realizadas nos países que aderiram a 
este movimento.

Luís Roberto Barroso (2014, p. 1), por seu turno, explica que a ascensão 
institucional do Poder Judiciário é marcada por três fenômenos, quais sejam, 
a jurisdição constitucional, a judicialização de políticas públicas, e o ativismo 
judicial.

O Ministro descreve a jurisdição constitucional como a interpretação e 
aplicação da Carta Magna por órgãos judiciais. Segundo ele, a jurisdição consti-
tucional abarca o poder desempenhado por juízes e tribunais na aplicação direta 
da Constituição, no exercício do controle de constitucionalidade, e na interpre-
tação das leis infraconstitucionais consoante à Constituição.

De outra parte, leciona que a judicialização de políticas públicas consiste 
na atuação do Poder Judiciário, em caráter final, acerca de questões relevantes 
do ponto de vista político, social ou moral, em verdadeira transferência de poder 
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das instâncias políticas tradicionais, que são os Poderes Legislativo e Executivo, 
para o Judiciário.

Assevera que a judicialização é um fato invencível, não se revelando como 
uma opção aos juízes, notadamente, em face do princípio da inafastabilidade 
da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CRFB). O que é passível de questionamento é 
a maneira como os juízes venham a exercer essa competência, determinando a 
presença ou não de um ativismo judicial (BARROSO, 2014, p. 7).

Feitas essas considerações, passaremos a analisar de modo mais detido 
os fenômenos do ativismo e da autocontenção judicial, com as lentes da dis-
cussão voltadas ao contexto pandêmico, e suas implicações para o futuro. Em 
seguida, analisaremos qual desses fenômenos se coaduna com a postura do juiz 
nas demandas visando a concessão de leitos em UTI durante a pandemia pela 
Covid-19.

3.  Ativismo judicial em tempos de crise pela pandemia da Covid-19 e 
suas implicações para o futuro

Côrtes (2020, p. 6) ensina que a expressão ativismo foi cunhada por Ar-
thur Schlesinger, jornalista da Fortune Magazine, a partir de um artigo publi-
cado em 1947, no qual foram analisados os perfis dos juízes da Suprema Corte 
norte-americana e, a partir desta análise, foi feita a classificação em dois grupos: 
o dos ativistas (judicial activists) e dos de autocontenção (selfie-restraint). O pri-
meiro grupo detinha um perfil mais afirmativo (pró-política, bem-estar social, 
de centro), ao passo que no segundo grupo os juízes desempenhavam uma pos-
tura mais contida, em respeito à atuação dos demais poderes.

Segundo o Ministro Barroso (2014, p. 9), a ideia do ativismo reflete uma 
participação mais ampla e intensa do Poder Judiciário na efetivação dos valores 
e fins constitucionais, havendo uma intromissão na área de atuação dos outros 
Poderes. Frequentemente, essa interferência ocorre em razão da omissão e re-
calcitrância do Legislativo e do Executivo, principalmente, no que diz respeito a 
decisões impopulares do ponto de vista do custo eleitoral. E assevera que o ati-
vismo “é uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar 
a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.”

Em oposição, tem-se a autocontenção judicial, postura assumida por ju-
ízes que buscam reduzir sua ingerência nas ações dos outros Poderes. Barroso 
(2014, p. 10) alerta que o ativismo judicial legitimamente desempenhado visa 
extrair ao máximo as potencialidades da Lei Maior. Em contrapartida, a auto-
conteção é marcada por forte deferência em relação às ações e omissões dos 
demais Poderes. Peleja Júnior (2020, p. 4) utiliza a expressão “ativismo judicial 
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saudável” a fim de se referir à atuação judicial que não extrapola a linha divisória 
das competências entre o Judiciário e os outros Poderes.

Outros autores perfilham posicionamento mais radical acerca da concep-
ção de ativismo judicial, inadmitindo a possibilidade de haver um bom ou mau 
ativismo. Abboud e Mendes (2019, p. 3) aduzem ser o ativismo judicial um fe-
nômeno vazio de ideologia, sendo, a bem da verdade, o bom e velho problema 
da discricionariedade judicial. Sustentam que, no Brasil, o que se denomina, ou 
deveria denominar, de ativismo judicial é algo totalmente distinto e preocupan-
te. De acordo com eles (ABBOUD; MENDES, 2019, p. 3):

Trata-se da suspensão, pelo Poder Judiciário, dos pré-compromissos demo-
cráticos (Constituição e leis), que dão lugar, pura e simplesmente, à subjetivi-
dade de quem está julgando. É a troca do direito institucionalizado nas leis e 
na jurisprudência pela ideologia ou pela política; mais, pelo senso de justiça 
ou pelo moralismo.

Nesse sentido, os autores entendem ser ativista toda e qualquer decisão 
judicial que se fundamente em convicções pessoais ou no senso de justiça do 
intérprete, à revelia do sistema jurídico vigente. E defendem que, muitas vezes, o 
que é denominado de bom ativismo judicial é, na verdade, apenas reconhecer a 
força normativa da Constituição (ABBOUD; MENDES, 2019, p. 4):

Vale ressaltar outras importantes críticas suscitadas ao ativismo judicial, 
dentre elas destacamos: a ausência de legitimidade democrática do Poder Judi-
ciário para tomar partido na concretização de políticas públicas, na medida em 
que os membros do Judiciário não são eleitos pelo voto popular; a ausência de 
capacidade institucional, implicando em dizer que o Poder Judiciário, em mui-
tos casos, não possui a expertise necessária para decidir sobre questões técnicas e 
que envolvam outras áreas do saber; além da limitação do debate em decorrência 
da elitização intrínseca da esfera jurídica.

Passemos agora à questão fulcral do presente ensaio: Como os juízes e 
tribunais devem atuar diante da judicialização de políticas públicas em tempos 
de crise, como é o caso do atual cenário de calamidade pública enfrentado pelo 
Estado brasileiro em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19? E quais as 
consequências desta atuação para o futuro?

Em situações de crise, como a ora vivenciada, o Poder Judiciário é instado 
a se manifestar de forma célere, sob pena de perecimento do próprio direito (pe-
riculum in mora). Nesse aspecto, a interferência do Judiciário nas políticas públi-
cas demanda uma redobrada cautela. Côrtes (2020, p. 1) defende que a ingerên-
cia do Poder Judiciário nas políticas públicas, principalmente em momentos de 
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crise, pode causar inúmeros prejuízos, sobretudo se cada juiz de cada município 
decidir a despeito de normas já estabelecidas pelas autoridades competentes. O 
caos estaria instaurado.

Nessa esteira, não se trata apenas de uma preocupação relacionada à tra-
dicional doutrina da separação de poderes, mas de uma questão de segurança 
jurídica, haja vista o grande risco de uma avalanche de decisões contraditórias, 
variando conforme as convicções político-ideológicas do órgão julgador, preci-
puamente, em função do forte caráter axiológico da Constituição Federal brasi-
leira, repleta de princípios abstratos e conceitos jurídicos indeterminados.

Para Cortês (2020, p. 6) “o ativismo põe em risco a segurança, valor fun-
damental de qualquer estado democrático de direito” Refuta que a atividade 
interpretativa deva ser totalmente controlada e avalorativa, mas defende que o 
mínimo de previsibilidade aja na interpretação, a partir da análise dos princípios 
e regras do ordenamento como um todo, mas sempre em obediência ao papel do 
legislador, das normas constitucionais, e dos precedentes.

A discussão em tela é bastante complexa, mas, seguindo como parâmetro 
a lógica aristotélica da virtude3, entende-se que não deve o julgador assumir po-
sições extremadas, mas sim conduzir sua atuação de forma equilibrada. Nesse 
sentido, embora a postura judicial deva ser predominantemente de autoconten-
ção, existe sim espaço para um bom ativismo judicial ou ativismo judicial saudá-
vel, mesmo em tempos de crise.

Nessa senda, a despeito de a atuação judicial, em tempos de crise, de-
mandar uma prudência adicional, ainda assim, existe espaço para uma postura 
ativista saudável do juiz, porquanto, inevitavelmente, o Poder Judiciário irá se 
deparar com situações de latente violação de direitos fundamentais por parte dos 
outros Poderes, não podendo descurar do seu papel de guardião da Constituição 
e garante do Estado Social e Democrático de Direito.

Sabe-se que numa situação ideal, o recomendável seria que não houvesse 
intervenção do Poder Judiciário na seara das políticas públicas em quaisquer 
hipóteses, e as omissões e falhas dos demais Poderes deveriam ser solucionadas 
por meio da responsabilização dos gestores, além da mudança dos representan-
tes populares por meio do voto. Porém, tal estado de coisas não é compatível 
com a realidade de um país como o Brasil, assolado pela pobreza, e no qual o 
nível de escolaridade da população é baixo.

3 Para Aristóteles, o excesso e a deficiência são uma marca do vício e a observância da mediania 
uma marca da virtude.
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A grande maioria dos cidadãos brasileiros, portanto, não possui condi-
ções de direcionar suas escolhas políticas de forma esclarecida, no sentido de 
promover a alteração política estrutural que seria necessária para mudar esse 
status quo. Numa situação como essa, somada ao elevado índice de corrupção 
que ocupa o cenário político brasileiro, uma atuação judicial totalmente alinha-
da a uma postura de autocontenção acarretaria sérios prejuízos a direitos funda-
mentais essenciais.

Para a professora Clarisse Seixas Duarte (2013, p. 17), no contexto de 
um Estado Social e Democrático de Direito, como é o caso do adotado pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado assume a missão de proporcionar pres-
tações necessárias e serviços públicos que permitam o desenvolvimento pleno e 
satisfatório da personalidade humana por intermédio da concretização de fins 
materiais.

Adverte que a formulação de políticas públicas é exercida prioritariamen-
te pelo Poder Executivo, enquanto ao Poder Legislativo compete a edição de nor-
mas que permitam condições de fruição concreta dos direitos sociais carreados 
constitucionalmente. Embora o Poder Judiciário não tenha a função precípua de 
formular e implementar políticas públicas, sustenta ser possível que ele assuma 
esta iniciativa se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem seus 
encargos políticos-jurídicos. Todavia, esta atuação não pode expressar um ato 
de vontade do próprio julgador, mas deve estar vinculada à Constituição e às leis 
(DUARTE, 2013, p. 30).

Nesse sentido, a especialização de funções não deve ser tida como um 
fim em si mesmo. Ao revés, em um Estado Social e Democrático de Direito, a 
especialização de funções deve revestir-se de caráter instrumental, de modo que, 
em caso de inércia ou falha na atuação de um dos Poderes competentes, seja 
acessível aos indivíduos e aos grupos sociais disporem de meios para acionar o 
sistema de freios e contrapesos (checks and balances) (DUARTE, 2013, p. 28). 
Assim, uma visão estanque do conceito de separação de poderes é perniciosa aos 
fins do próprio Estado Social e Democrático de Direito.

A autora alerta, ainda, que parte da doutrina faz diferença entre os direitos 
civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais, pois estes exigem 
prestações de natureza fática ou jurídica. Outra parte da doutrina não avaliza 
esta dicotomia. Particularmente, Duarte (2013, p. 35) se filia à corrente que en-
tende que mesmo no caso dos DESC (Direitos econômicos, sociais e culturais) 
o controle judicial é bem-vindo, em razão do papel de destaque que os direitos 
sociais ocupam nas constituições, não devendo ser relegados somente à esfera 
política.
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A autora não olvida as dificuldades técnicas e científicas enfrentadas por 
parte do Poder Judiciário, o qual não seria a esfera mais apropriada para enfren-
tar as discussões em tela. No entanto, sustenta que estas dificuldades não são 
intransponíveis, eis que juízes e tribunais podem recorrer a perícias, ao debate 
propiciado por meio do amicus curiae, à realização de audiências públicas, tudo 
visando suprir eventual deficiência técnica (DUARTE, 2013. p. 37).

Porém, para que a postura ativista do juiz possa ser tida como legítima, ou 
saudável, é imprescindível que os juízes observem certos critérios que agreguem 
o mínimo de objetividade no decisum. Primeiramente, não é demais consignar 
que as decisões não devem ir de encontro ao ordenamento jurídico vigente, ou 
seja, não devem contrariar a Constituição, leis e os precedentes.

Duarte (2013, p. 38) enfrenta a questão suscitando dois eixos principais: 
1) o mínimo existencial; e 2) o orçamento público. No tocante ao mínimo exis-
tencial, embora outra questão nodal seja sua precisa delimitação, entende que, 
em defesa do mínimo existencial, a atuação judicial deva ocorrer, mesmo em si-
tuações nas quais inexista uma política pública específica efetivamente elabora-
da e implementada pelos Poderes legítimos, devendo o Poder Judiciário garantir 
as prestações decorrentes dos direitos sociais previstos constitucionalmente.

Embora muitas vezes esse mínimo existencial se revele insuficiente aos 
anseios sociais, e possa prejudicar a efetivação de direitos, diante da recalcitrân-
cia dos Poderes Executivo e Legislativo em cumprirem seus misteres, possui a 
vantagem de refutar o argumento da “reserva do possível” frequentemente le-
vantado como justificativa para omissões ou falhas dos entes estatais.

Outro problema a ser enfrentado nesta delimitação da atuação de juízes e 
tribunais nas políticas públicas é a questão dos orçamentos públicos, notadamen-
te em decorrência da política monetária adotada. Com efeito, a implementação da 
ordem social prevista na Constituição depende da existência de recursos, os quais 
não são geridos pelo Judiciário. Na prática, as políticas públicas para implemen-
tação de direitos sociais são efetivadas com as sobras orçamentárias do Estado, 
após a adoção das políticas neoliberais junto ao sistema financeiro internacional.

Porém, embora a questão orçamentária limite a participação do Poder 
Judiciário no ciclo das políticas públicas, o resultado das escolhas feitas para 
satisfação dos direitos, o prazo para implementação, e a própria previsão de or-
çamento específico é passível de cobrança judicial, além da responsabilização 
dos gestores omissos ou ímprobos (DUARTE, 2013, p. 38).

Reymão e Leite (2016, p. 314), por seu turno, sugerem que o juiz, ao realizar 
o controle judicial de políticas públicas, deve utilizar a técnica da ponderação dos 
direitos fundamentais, estabelecendo se o caso concreto se amolda ao conceito 
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de mínimo existencial, bem como se a política pública a ser implementada é es-
sencial. Ademais, sustentam que se faz mister a observância de três critérios para 
nortear a decisão judicial, são eles: a) a análise do direito fundamental que se pre-
tende ver concretizado à luz do conceito de mínimo existencial, núcleo vindicável 
de prestações, cuja entrega não pode ser obstaculizada pelo Estado; b) o reconhe-
cimento da universalidade dos direitos pleiteados. Assim, as prestações relativas 
ao mínimo existencial devem ser passíveis de universalização (todos os indivídu-
os têm direito de acesso); e c) o custo-benefício ou eficiência da decisão judicial, 
sopesando-se os benefícios a serem experimentados pelo autor em oposição aos 
custos a serem suportados pela sociedade na implementação da política pública, 
uma vez que esta que arca com a conta da condenação do Estado.

Comungando da preocupação acerca de um ativismo pernicioso, pode-se, 
ainda, mencionar a redação do inovador art. 20 da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro - LINDB, incluído pela Lei nº 13.655 de 2018, o qual esta-
belece que “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá 
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as conse-
quências práticas da decisão.”

Na perspectiva do atual cenário pandêmico, observa-se que a judiciali-
zação de políticas públicas, que já era um fato irreversível, foi potencializada 
devido à situação de calamidade pública, encontrando campo fértil no ativismo 
judicial. Muitas decisões neste período representam com maestria um bom ati-
vismo judicial, como foi o caso da ADI 6341, na qual o plenário do STF firmou 
entendimento de que a competência para tomada de providências relativas ao 
novo coronavírus é concorrente entre os entes da federação, como corolário do 
art. 23, II, da Lei Maior; ou das ADPF’s 668 e 669, nas quais o Ministro Luís Ro-
berto Barroso decidiu monocraticamente suspender a veiculação de campanha 
publicitária contra medidas de distanciamento social (campanha “O Brasil não 
pode parar”); além da ADPF 690, na qual foi decidido, também monocratica-
mente pelo Ministro Alexandre de Moraes, que o Ministério da Saúde voltasse a 
divulgar os dados epidemiológicos relativos à pandemia (COVID-19).

Todavia, em outros julgados, imperou um decisionismo que passou ao 
largo do campo gravitacional exercido pela força normativa dos direitos fun-
damentais previstos constitucionalmente. Nesse sentido, cite-se como exemplo 
as decisões decretando lockdown ou, ainda, destinando o Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campanha na prevenção à Covid-19. No último caso, embora 
tenha um intuito nobre, não possui qualquer amparo no ordenamento jurídico, 
e, portanto, nenhum substrato jurídico palpável, sendo sustentado apenas num 
senso de justiça ou moralismo.
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No campo das decisões judiciais relativas às políticas públicas de saúde, 
mais especificamente no que diz respeito à concessão de leitos de UTI na pande-
mia, houve inúmeras decisões tanto deferindo quanto indeferindo os pedidos, 
acarretando sério comprometimento da segurança jurídica em relação ao as-
sunto, e, na prática, deixando, muitas vezes, a decisão sobre a vida e a morte das 
pessoas a cargo da discricionariedade do julgador.

Numa primeira análise, a extensão da problemática pode não aparecer in 
totum, ou pode obter alguma leniência da comunidade jurídica apegada ao sen-
so comum teórico4. Todavia, a longo prazo, depreende-se que o ativismo judicial 
vai ganhando cada vez mais robustez e ocupando um espaço mais importante, 
que, quer queira em decorrência de uma situação de crise quer não, dificilmente 
retrocederá ao patamar anterior, conforme se tem constatado ao longo dos anos.

Nessa linha, exsurge a preocupação de como serão avaliadas as situações 
relativas às demandas judiciais de políticas públicas no pós-pandemia. Os di-
reitos flexibilizados neste período excepcional serão outra vez enrijecidos, ou 
os efeitos do seu elastecimento durante a situação emergencial perdurarão no 
período pós-crise?

4.  Judicialização da saúde no Brasil. A concessão judicial de leitos em 
UTI durante a pandemia pela Covid-19

Vê-se que a discussão em tela é bastante profícua, abarcando situações das 
mais diversas, e uma infinidade de particularidades variáveis conforme o caso a 
ser analisado e a política pública questionada judicialmente, por isso não temos 
a pretensão de esvaziar o tema, mas apenas de suscitar reflexão diante desta nova 
realidade. Nesse sentido, faremos um recorte na área de investigação para limitá-
-la às ações judiciais pleiteando leitos em UTI na rede pública de saúde5 durante 
a pandemia da Covid-19.

Segundo as lições de Vasconcelos (2020, p. 85), o Poder Judiciário brasi-
leiro é intensamente demandado para garantir o direito constitucional à saúde, 
fenômeno este que ficou consagrado no meio jurídico como “judicialização da 
saúde”, e que é caracterizado pelo manejo de ações individuais contra o Sistema 
Único de Saúde (SUS) pleiteando medicamentos e tratamentos, os quais ou não 

4 Senso comum teórico para Warat (1994, p. 13-15) são visões, fetiches, ideias esparsas, um 
emaranhado de costumes intelectuais que são ideologicamente aceitos como verdades 
jurídicas.

5 Nos limitaremos à análise das demandas relativas ao Sistema Único de Saúde - SUS, por 
entender que a análise pertinente à saúde suplementar envolve relação de consumo (Súmula 
608 do STJ), e não políticas públicas.
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se encontram previstos pela política, ou cuja oferta enfrenta empecilhos admi-
nistrativos ou ineficiências da política estabelecida.

Como explanado na primeira seção, a judicialização das políticas públicas 
é reflexo do movimento global do neoconstitucionalismo, que culminou com a 
ascensão institucional do Poder Judiciário. Porém, no caso específico da judicia-
lização da saúde, esta assume dimensões coletivas, ocupando todas as instâncias 
do Judiciário, desde os juízes de primeiro grau, nas esferas federal e estadual, até 
as Cortes superiores (VASCONCELOS, 2020, p. 85).

Uma característica comum à maioria das decisões judiciais pertinentes 
à judicialização da saúde diz respeito a sua ratio decidendi, na medida em que 
invariavelmente as decisões carregam no seu bojo a previsão constitucional do 
direito fundamental à saúde. Vasconcelos (2020, p. 85) destaca que estas decisões 
judiciais são garantidas pela aplicação ou ameaça de aplicação de sanções rígidas 
ou por meio de mecanismos de garantia da tutela que impliquem bloqueio, se-
questro de valores e busca e apreensão.

Vasconcelos (2020, p. 87) explica que, nos últimos 20 (vinte) anos, o STF 
teve um expressivo aumento no número de casos envolvendo judicialização da 
saúde, e que, até o ano de 2009, a jurisprudência da Corte Constitucional foi 
majoritariamente favorável às demandas individuais de saúde, consolidando en-
tendimento que os entes da federação são solidariamente responsáveis para figu-
rarem no polo passivo das ações de saúde; a legitimidade do Ministério Público 
para propor ações individuais requerendo medicamentos e insumos, além da 
possibilidade de imposição de multas e bloqueio de valores contra entes públi-
cos para garantir a prestação individual. Para a Corte Constitucional, aplicar as 
normas do Texto Maior às ações de saúde não demandaria qualquer deferência à 
política estabelecida pelo SUS para efetivação do direito à saúde.

No ano de 2009, o Ministro Gilmar Mendes realizou audiência pública, da 
qual participaram 37 especialistas sobre o tema, com o intuito de assentar orien-
tações à atuação dos juízes nas ações de saúde. Porém, mesmo após a referida 
audiência pública, o impacto dos pontos registrados sobre as decisões judiciais 
que se seguiram foi baixo, mesmo em relação às decisões do próprio STF (VAS-
CONCELOS, 2020, p. 89-91).

A autora explica que a tendência favorável do STF às pretensões indivi-
duais possivelmente justifica a enxurrada de recursos extraordinários discutin-
do matéria de saúde pública e sobrestados em incidentes de repercussão geral. 
Aduz que o reconhecimento da repercussão geral em temas de saúde tem como 
vantagem permitir à Corte fixar critérios de julgamento sistemáticos, e, por con-
sequência, um maior controle da jurisprudência a quo (VASCONCELOS, 2020, 
p. 93-96).
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Todavia, o posicionamento da Suprema Corte continua a indicar a pos-
sibilidade de pretensões individuais direcionadas a qualquer ente público, des-
considerando a estratégia política em curso, ou mesmo a avaliação técnica dos 
gestores (VASCONCELOS, 2020, p. 96).

No tocante às ações judiciais pleiteando vagas em leitos de UTI, é preciso 
separar o debate em dois momentos: antes e durante a pandemia pela Covid-19. 
Isto porque, anteriormente ao período pandêmico, numa situação dita de “nor-
malidade”, era legítimo ter a expectativa de que as vagas de leitos de UTI do SUS 
atendessem às necessidades da população, na medida em que existe regulamen-
tação do Ministério da Saúde6 acerca do quantitativo de vagas, e o gestor tinha 
tempo hábil para implementar este quantitativo, fazer o planejamento orçamen-
tário a fim de atingir o número ideal, etc.

Assim, em situações ditas de “normalidade”, os outros Poderes tinham 
condições de planejar e executar as políticas públicas de saúde conforme as ne-
cessidades da população, e, caso o direito fundamental à saúde não fosse atendi-
do, o Poder Judiciário estaria respaldado para colmatar as omissões e falhas dos 
outros dois Poderes, inclusive, determinando que, na ausência de leitos de UTI 
na rede pública de saúde, o Estado providenciasse vaga na rede privada às suas 
expensas.

Porém, estamos tratando de uma situação de excepcionalidade na qual 
nem a rede pública nem a particular estavam preparadas para a demanda, e que 
conduziu a um verdadeiro colapso do sistema de saúde. Na verdade, mesmo os 
sistemas de saúde de países ricos como Canadá, Itália e EUA, não estavam pre-
parados para os impactos nefastos do novo coronavírus.

No que ficou conhecido como primeira onda da pandemia, era comum 
a notícia nos meios de comunicação de que as taxas de ocupação dos leitos em 
UTI estavam cada vez maiores, alcançando índices de até 100% em alguns esta-
dos e municípios. No Estado do Pará, por exemplo, apenas um mês após a con-
firmação do primeiro caso de Covid-19, a taxa de ocupação atingiu o patamar 
de 97%, sendo de 100% na capital paraense. Diante de uma já iminente segunda 
onda da doença, a questão volta a preocupar.

Nessa ordem de ideias, ao aplicar ao caso em análise os critérios objetivos 
expostos na seção anterior, depreende-se que, embora o pleito se refira a direito 
fundamental relativo ao mínimo existencial, que a política pública seja essencial 

6 De acordo com a Resolução CFM Nº 2.156/2016, o número ideal de leitos de UTI para cada 
grupo de 10 mil habitantes, deve ser de 1 a 3 unidades, o que é referendado pela Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Atualmente, a matéria é regulamentada pelo Ministério 
da Saúde por meio da Portaria nº 1.631 de 2015.
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e relativa a direito universal, as consequências da decisão judicial são passíveis 
de acarretar prejuízos à sociedade que extrapolam seus benefícios ao autor, em 
nítida violação ao art. 20 da LINDB.

Isto porque o juiz ou tribunal, ao deferir um leito de UTI por intermé-
dio de uma demanda individual, ignora a existência dos demais pacientes que 
também estão aguardando por uma vaga, ignora, ainda, os critérios que são uti-
lizados pela equipe médica responsável para alocar os pacientes nos leitos de 
UTI, provocando sérios riscos de preterimento na fila. No ponto, é importante 
consignar que a Resolução nº 2.156/2016 do Conselho Regional de Medicina 
prevê os critérios de admissão nas unidades de terapia intensiva, além de uma 
ordem de critérios para priorização de pacientes, cuja análise é da atribuição do 
médico intensivista responsável, o qual deverá levar em consideração a indica-
ção médica (art. 2º).

Cabe consignar, ainda, que a condenação do ente federado a custear vaga 
de UTI em hospitais particulares também acarretará um transtorno à sociedade 
caso a rede particular de saúde esteja igualmente assoberbada, sem contar os ele-
vados gastos em período de recessão econômica, afetando o orçamento público.

Na mesma linha de ideias que ora se defende, o juiz de Direito da Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas (TO), Gil de Araújo Corrêa, entendeu 
que, devido à pandemia pelo novo coronavírus, houve uma mudança do quadro 
fático e jurídico habitual, suscitando a análise de outros critérios, uma vez que 
a decisão judicial é proferida num contexto de anormalidade, com impacto e 
repercussão em diversas esferas administrativas. Segundo o referido magistrado, 
o deferimento de leito de UTI para um paciente por meio de demanda indivi-
dual, sem a observância das regras administrativas, pode acarretar a restrição 
do direito de outro cidadão inserido no fluxo de regulação, isto é, a decisão seria 
proferida sem a garantia de ser a mais apropriada, porque desconhecidas as con-
dições de saúde dos demais pacientes necessitados de internação.

No mesmo sentido, decidiu o juiz Federal substituto Henrique Jorge Dan-
tas da Cruz, da 1ª vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará, ao negar pedido 
de urgência para que paciente com sintomas graves de covid-19 fosse transferi-
do para UTI. Em sua decisão, de forma acertada, o magistrado ressaltou que a 
discussão não é um choque entre uma necessidade individual e a negativa do 
Estado em efetivar o direito à saúde, pois o Estado não estaria prejudicando o 
indivíduo, mas um verdadeiro confronto entre o direito individual à saúde e o 
direito da coletividade à saúde. De acordo com o juiz, é por isso que o art. 196 
da CRFB diz que o acesso à saúde é universal, mas também igualitário. Assim, é 
importante que as decisões judiciais obedeçam a esse binômio.
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Dessarte, consoante exposto, a presente investigação indica que a conces-
são judicial de leitos de UTI durante o período de emergência ocasionado pela 
Covid-19 não configura um ativismo judicial saudável, eis que as consequên-
cias negativas à sociedade sobejam os benefícios proporcionados pela decisão, 
e, conforme suscitado anteriormente, é necessária redobrada cautela ao analisar 
demandas em situação de anormalidade, porquanto a invasão inconsequente do 
campo de atribuições dos Poderes Legislativo e Executivo pelo Poder Judiciário 
pode afetar de forma irreversível os limites de um dito bom ativismo judicial 
mesmo no período pós-pandemia.

5.  Conclusão

A expansão do paradigma do neoconstitucionalismo pelo mundo teve a 
ascensão institucional do Poder Judiciário como uma de suas consequências, 
esta, por sua vez, foi marcada pela ocorrência de três fenômenos: a judicialização 
de políticas públicas, a jurisdição constitucional e o ativismo judicial.

A judicialização de políticas públicas, portanto, é um fato inquestionável, 
corolário do próprio desenho institucional imprimido pelas constituições, inclu-
sive pela Constituição brasileira de 1988, a qual previu no bojo do art. 5º, XXXV, 
o princípio da inafastabilidade de jurisdição.

Assim, a discussão palpitante repousa não na judicialização da política 
pública em si, mas na postura que deve adotar o Poder Judiciário diante das 
demandas que lhe forem apresentadas, além dos limites desta atuação. A ques-
tão ganha ainda mais relevo no contexto de crise em virtude da pandemia pela 
Covid-19, a qual já se encaminha para uma segunda onda.

No presente ensaio, buscamos responder aos seguintes questionamentos: 
Existe espaço para um bom ativismo judicial, ou ativismo judicial saudável, em 
tempos de crise pela Covid-19? Quais as implicações do ativismo deste período 
excepcional para o futuro? A concessão judicial de leitos em UTI durante a pan-
demia pela Covid-19 pode ser tida como um exemplo de bom ativismo judicial?

E chegamos à conclusão que, a atuação proativa dos juízes e tribunais na 
concretização de políticas públicas, mesmo em tempos de crise, se revela bem-vin-
da para salvaguardar direitos fundamentais relacionados ao mínimo existencial, 
sejam esses direitos civis e políticos, sejam direitos econômicos, sociais e culturais 
(DESC), e que, portanto, demandam prestações fáticas e jurídicas do Estado.

Em tempos de crise, os juízes devem ter redobrada cautela, uma vez que 
as demandas requerem celeridade, e decisões equivocadas podem ter um custo 
social indesejável, prejudicando outras políticas públicas em curso. Assim, em-
bora no período de pandemia muitas decisões tenham refletido um ativismo 
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judicial legítimo, em outros julgados prevaleceu um decisionismo sem amparo 
no ordenamento jurídico vigente, mas ancorado no senso de justiça e moralismo 
dos julgadores.

Essa expansão inadequada do campo de atuação do ativismo judicial, com 
a flexibilização de direitos, conquanto esteja camuflada pelo contexto excepcio-
nal de calamidade pública, pode estender seus efeitos maléficos de modo perma-
nente para o período pós-crise.

No tocante à concessão judicial de leitos em UTI durante a pandemia pela 
Covid-19, fez-se necessário esclarecer que esta difere da concessão judicial de 
leitos em tempos ditos de “normalidade”, haja vista que não houve condições, 
nem tempo hábil para que os outros Poderes preparassem o sistema de saúde 
para o cenário desastroso provocado pela Covid-19.

Nesse sentido, diante das compreensíveis limitações do sistema de saúde 
neste momento, uma atuação judicial autocontida, em deferência às atribuições 
dos outros Poderes, se revela mais adequada aos interesses da sociedade do que 
um ativismo judicial exacerbado.
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A INSERÇÃO DOS REFUGIADOS NA POLÍTICA 
NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO:  
UM DIÁLOGO DAS FONTES ENTRE O CDC  

(LEI 8.078/90) E A LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/17)

Dennis Verbicaro1

Hugo José de Oliveira Agrassar2

Resumo: O artigo analisa a inserção dos refugiados na política nacional das 
relações de consumo (PNRC) através do diálogo das fontes entre o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e a Lei de Migração (13.445/17). O papel 
do estado brasileiro perante à PNRC é inicialmente reconhecer a (hiper) vulne-
rabilidade de tais refugiados nas relações de consumo e a partir daí fortalecer 
seus mecanismos de tutela, tomando por base as diferenças de línguas, culturas, 
costumes, além de estarem inseridos numa sociedade de consumo em massa. 
Conclui-se que esse diálogo de fontes é essencial para ressignificação da atuação 
estatal no âmbito da Política Nacional das Relações de Consumo, no sentido de 
reconhecer a vulnerabilidade agravada desse grupo de consumidores, bem como 
na sua efetiva proteção, mas também ressaltando a igual importância da atua-
ção da sociedade civil (acolhendo solidariamente e com respeito à diversidade 
dos refugiados) e da iniciativa privada, por meio de práticas responsáveis dos 

1 Doutor em Direito do Consumidor pela Universidade de Salamanca (Espanha). Mestre em 
Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Pará. Professor da Graduação e dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Pará - UFPA e do 
Centro Universitário do Pará - CESUPA. Procurador do Estado do Pará.

2 Graduado em Direito pela Universidade da Amazônia. Especialista em Direito Público 
pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Mestrando em Direito, Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário do Pará - CESUPA. Analista judiciário 
(área judiciária) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
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fornecedores de bens e serviços, considerando as precárias condições socioeco-
nômicas dos refugiados.

Palavras-chave: Refugiados; Consumidor; Hipervulnerabilidade; Diálogo 
das fontes; Lei 8.078/90 (CDC); Lei 13.445/17 (Lei de Migração).

Abstract: The article analyzes the insertion of refugees in the national poli-
cy of consumer relations (PNRC) through the dialogue of sources between the 
Consumer Protection Code (Law 8.078 / 90) and the Migration Law (13.445 / 
17). The role of the Brazilian state vis-à-vis the PNRC is initially to recognize 
the (hyper) vulnerability of such refugees in consumer relations and, from there, 
strengthen their guardianship mechanisms, based on differences in languages, 
cultures, customs, in addition to being inserted in a mass consumer society. It 
is concluded that this dialogue of sources is essential to give a new meaning to 
state action within the scope of the National Policy for Consumer Relations, in 
the sense of recognizing the aggravated vulnerability of this group of consumers, 
as well as in their effective protection, but also emphasizing the equal importan-
ce the performance of civil society (welcoming in solidarity and with respect to 
the diversity of refugees) and private initiative, through responsible practices 
of suppliers of goods and services, considering the precarious socioeconomic 
conditions of refugees

Keywords: Refugee. Consumer. Hypervulnerability. Dialogue of sources. Law 
8.078/90 (CDC); Law 13.445/17 (Migration Law).

1.  Introdução

O fenômeno migratório humano é anterior ao sistema capitalista. Entre-
tanto, tal sistema agravou a migração no mundo tendo em vista a desigualdade 
acirrada pelas contradições do próprio capitalismo. Surgiram assim diversas ca-
tegorias de migrantes, dentre eles, considerada a forma mais grave, os refugiados 
ou migrantes forçados.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) tem 
monitorado o fenômeno migratório e percebido que diversas são as suas causas: 
guerras, fome, desastres ambientais, perseguições políticas e étnicas, dentre ou-
tras. O resultado disso é o aumento considerável de pessoas migrando forçada-
mente para outros países, cuja língua, cultura, tradições e relações jurídicas são 
bastante diferentes das suas.

Como todo ser humano inserido no sistema capitalista é um consumi-
dor em potencial, mesmo que dele discorde, os refugiados assim também o são, 
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contudo com a vulnerabilidade agravada pela sua própria situação de migrantes 
forçados dentro da sociedade de consumo em massa caracterizada por um nú-
mero crescente de produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do marketing, 
assim como pelas dificuldades de acesso à justiça (GRINOVER, 2007, p. 6).

Nesse diapasão, o presente artigo visa analisar, através do diálogo das fontes 
entre a Lei 8.078/90 (CDC) e a Lei 13.445/17 ( Lei Migração), a inserção desses 
refugiados na Política Nacional das Relações de Consumo no Brasil (PNRC) para 
que possam ser reconhecidos como hipervulneráveis e, a partir daí, terem seus 
direitos efetivamente respeitados nas relações de consumo, tomando por base 
possíveis iniciativas do Estado brasileiro, da sociedade civil e dos fornecedores de 
bens e serviços, nos termos dos artigos 4° e 5° do CDC e art. 4° da Lei de Migração.

Na segunda seção desse artigo, será feita uma análise da Política Nacional 
das Relações de Consumo inserida no CDC e sua relação com o reconhecimento 
da vulnerabilidade do consumidor. Na terceira seção, será feita uma análise da 
situação de refúgio no Brasil com base na Lei de Migração. Na quarta e última 
seção, será feito o diálogo das fontes entre o CDC e a Lei de Migração para 
analisar a possibilidade de redução da hipervulnerabilidade do consumidor re-
fugiado. Por fim, será feita a conclusão seguida da apresentação das referências 
bibliográficas.

2.  A Política Nacional das Relações de Consumo (PNRC) e o 
reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor refugiado

No Brasil, a ideia de uma política nacional para as relações de consumo 
surgiu como decorrência de uma obrigação internacional assumida, qual seja, a 
Resolução nº. 39/248, de 1985 (Organização das Nações Unidas, 1985), baseada 
num comprometimento internacional dos Estados para implementar políticas 
públicas de defesa do consumidor a partir do reconhecimento da sua vulnerabi-
lidade na relação de consumo, estando tal compromisso internacional disposto 
no art. 4º. do CDC.

Até o início dos anos 1990, não havia no Brasil legislação específica para 
tratar dos problemas que acompanharam o desenvolvimento econômico, indus-
trial e comercial do país, através da difusão das chamadas relações de consumo, 
o que somente veio a ocorrer após a edição do Código de Defesa do Consumi-
dor, em resposta à determinação constante dos artigos 5º, XXXII e 170, V, ambos 
da CF/88, bem como do art. 48 das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Carta Magna de 1988.

Partindo dessa base constitucional, a Política Nacional das Relações de 
Consumo (PNRC) passou a ser regida por uma série de princípios, previstos no 
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art. 4º do CDC, visando atender às necessidades dos consumidores, em respeito 
à sua dignidade, saúde e segurança, à proteção de seus interesses econômicos, à 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como à transparência e harmonia das 
relações de consumo, tendo o CDC logo se revestido de um valor principio ló-
gico que o tornou autossuficiente na defesa dos interesses do consumidor, obje-
tivando a garantia de sua existência digna e qualidade de vida em conformidade 
com os preceitos constitucionais e internacionais.

Assim, os princípios e objetivos gerais do CDC foram dispostos na Política 
Nacional de Relações de Consumo (PNRC), ao longo do art. 4º, sendo conside-
rado o dispositivo maior da lei consumerista por vincular tanto os consumidores 
quanto os fornecedores e também o Estado como destinatários e responsáveis 
ao mesmo tempo de tal política, partindo da noção de direito do consumidor 
enquanto direito humano fundamental que o coloca “em posição de destaque 
na ordem jurídica pátria, consubstanciando-o, por um lado, num verdadeiro pa-
râmetro hermenêutico e, por outro, numa norma que demanda incondicional 
observância” (SIMÕES, 2016, p. 66).

Dois princípios basilares da PNRC, inseridos no CDC, são de extrema 
importância para o desenvolvimento do presente artigo: o princípio da vulnera-
bilidade do consumidor e o princípio do dever governamental.

O princípio da vulnerabilidade do consumidor no contexto das relações 
de consumo independe do grau cultural ou econômico deste consumidor, não 
admitindo prova em contrário, por não se tratar de mera presunção legal, visto 
que tal vulnerabilidade é uma qualidade intrínseca, ingênita, peculiar, imanente 
e indissociável de todos aqueles que se colocam na posição de consumidor, não 
devendo ser levada em consideração a condição social, cultural ou econômica 
do cidadão que consome, conforme as palavras de Séllos (2011, p. 217):

(...) a vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou 
pobres, educadores ou ignorantes, crédulos ou espertos. O que vai acarretar a 
necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os sujei-
tos (consumidor e fornecedor) nas relações de consumo, dentro do princípio 
constitucional da isonomia, tratando os desiguais desigualmente na medida 
de suas desigualdades.

Por sua vez, o princípio do dever governamental é o que se baseia no atual 
modelo intervencionista do Estado, demonstrando a insuficiência dos particula-
res na solução de conflitos oriundos das relações de consumo, seja para corrigir as 
distorções do mercado de consumo, nos moldes do art. 4º, II, VI e VII, do CDC, 
seja como prestador de serviços, para fins de otimizar os serviços públicos através 
de sua racionalização e melhoria, conforme o art. 4º, VIII também do CDC.
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Nesse sentido, a atuação do Estado deve ser a de reduzir a desigualdade 
fática entre consumidores e fornecedores, dentro de um modelo em que a pro-
dução e a prestação de serviços decorrem de um planejamento unilateral do 
fornecedor, sem que haja qualquer interferência do consumidor, conforme Gri-
nover (2007, p. 6):

A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, não trouxe apenas 
benefícios para os seus atores. Muito ao revés, em certos casos, a posição de 
consumidor, dentro desse modelo, piorou em vez de melhorar. Se antes forne-
cedor e consumidor encontravam-se em uma situação de relativo equilíbrio 
de poder de barganha (até porque se conheciam), agora é o fornecedor (fabri-
cante, produtor, construtor, importador ou comerciante) que, inegavelmente, 
assume a posição de força na relação de consumo e que, por isso mesmo, dita 
as regras.

Assim, pode-se afirmar que o aparecimento dessa sociedade de consumo 
em massa fez surgir um novo conceito de relações jurídicas, tornando necessá-
ria a “modulação do paradigma da ordem econômica, estabelecendo-se, no or-
denamento jurídico, disciplina acerca do intervencionismo do Estado na esfera 
dessas relações” (SIMÕES, 2016, p. 64) para fins de garantir de forma efetiva a 
defesa do direito do consumidor nos moldes exigidos pela PNRC.

Nesse aspecto, verifica-se que é dever do Estado, portanto, a promoção 
do referido direito do consumidor na forma da Lei, de acordo com o que disci-
plina expressamente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
impondo-se ao legislador ordinário a conexão a esse direito fundamental, para 
fins de que a proteção constitucional seja efetivada através de normas jurídicas 
apropriadas à defesa do consumidor, enquanto direito humano fundamental, 
conforme leciona Miragem (2002, p. 121):

Assim, o direito do consumidor, enquanto direito subjetivo, tem sede consti-
tucional e caracteriza-se ontologicamente como direito humano fundamen-
tal, tomado o sujeito titular do direito na sua compreensão finalista, vinculada 
a uma dimensão própria da pessoa humana e de sua necessidade de consumo. 
Essa compreensão do fenômeno, todavia, só é possível se tomarmos a figura 
do consumidor, em sua perspectiva existencial, como um sujeito próprio com 
necessidades fundamentais. Daí por que é necessário tomarem-se as deter-
minações legais de uma política nacional das relações de consumo (arts. 4º 
e 5º, do CDC) como uma política de defesa dos direitos da própria pessoa, 
uma vez tutelando no âmbito próprio das relações de consumo bens jurídicos 
universais, como a dignidade, a vida, a saúde e segurança. (...) Nesse sentido, 
o ser humano consumidor será, antes de tudo, tomado como pessoa humana, 
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tendo esta uma dimensão juridicamente protegida no que diz na sua condição 
de vulnerabilidade em dada relação de consumo. (...) E o Código de Defesa do 
Consumidor, como iniciativa legislativa de realização daquele direito humano 
fundamental, uma prestação legislativa do Estado por expressa determinação 
constitucional, deve ser observado, inclusive no seu caráter expresso de lei de 
ordem pública, nessa mesma perspectiva, que determina necessariamente a 
ótima efetivação dos seus preceitos protetivos e promocionais.

Nesse contexto, a PNRC primeiramente reconhece que o consumidor é a 
parte mais vulnerável nas relações de consumo em virtude de não dispor de in-
fluência nos meios de produção, não podendo dispor do modo como o produto 
ou o serviço lhe são oferecidos, como também pela ausência de conhecimento 
sobre questões técnicas para a fabricação dos produtos ou prestação dos serviços.

Em seguida ao reconhecimento dessa vulnerabilidade do consumidor, o 
inciso II do Artigo 4˚ do CDC, determina a ação governamental com a finalida-
de de proteger efetivamente o consumidor, sendo necessária sua tutela por parte 
do Estado como corolário do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

Para tanto, a PNRC incorpora ao texto do CDC medidas que devem ser 
implementadas no sentido de dar efetividade a essa proteção, conforme se vê do 
seu artigo 5˚, sendo de fundamental importância na implementação das ações 
governamentais, por indicar os instrumentos através dos quais o Estado deve 
utilizar-se para esta consecução, visando a harmonia no mercado de consumo, 
de acordo com Almeida (2009, p. 35):

O objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo deve ser a harmo-
nização dos interesses envolvidos e não o confronto ou o acirramento de âni-
mos. Portanto, interessa às partes, ou seja, aos consumidores e fornecedores, 
o implemento das relações de consumo, com o atendimento das necessidades 
dos primeiros e o cumprimento do objeto principal que justifica a existência 
do fornecedor: fornecer bens e serviços. Colima-se, assim, o equilíbrio entre 
as partes. (...) por outro lado, a proteção do consumidor de ser compatibiliza-
da com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, em face 
da dinâmica própria das relações de consumo, que não podem ficar obsoletas 
e entravadas, em nome da defesa do consumidor. Novos produtos e novas 
tecnologias são bem vindos, desde que seguros e eficientes.

A necessidade da proteção do consumidor surgiu, portanto, a partir da no-
ção de que a sociedade de consumo em massa modificou consideravelmente as 
relações de consumo, passando a demandar pelo “estabelecimento de um efetivo 
e fático equilíbrio entre fornecedores, no mais das vezes, poderosos economica-
mente e detentores do processo de manufatura, e consumidores, inferiorizados 
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tanto no plano técnico como no econômico” (SIMÕES, 2016, p. 78), tornando 
necessária uma nova concepção de relações jurídicas de consumo que passou a 
exigir uma nova atuação mais protetiva por parte do Estado dentro da PNRC.

A Política Nacional das Relações de Consumo deve, desta feita, ser cons-
truída através de um compromisso tripartido entre o Estado, a sociedade civil e 
a iniciativa privada, promovendo não somente um compartilhamento de poder 
do Estado, mas objetivando incentivar o resgate de melhores instrumentos para 
a defesa dos interesses dos consumidores alinhados com o chamado núcleo duro 
ou axiológico da tutela da dignidade da pessoa humana em busca da efetivação 
da igualdade material através do exercício da cidadania, conforme os ensina-
mentos de Olivindo e Santanna (2020, p. 61558), in verbis:

A política nacional de relações de consumo é considerada como um impor-
tante referencial dos profissionais do direito na defesa dos consumidores. A 
relação justa e equilibrada representa, sobretudo, um exercício de cidadania 
e a efetivação do direito à igualdade material consagrada na Constituição Fe-
deral. Registre-se, por fim, que a política pública de proteção do consumidor 
atua também na garantida de integridade dos direitos da personalidade do 
consumidor, alinhada com o núcleo axiológico do ordenamento jurídico bra-
sileiro que é a tutela da dignidade da pessoa humana.

Encerrando esse tópico, antes de o presente artigo partir para a análise 
específica dos refugiados, faz-se necessária a doutrina de Verbicaro (2018, p. 543 
e 557) que aproxima a PNRC com o modelo de democracia participativa, nela 
devendo estar incluídos os migrantes forçados enquanto consumidores hiper-
vulneráveis, visando uma condição de maior empoderamento do consumidor 
no mercado:

Em resumo, a Política Nacional das Relações de Consumo vai espelhar muito 
claramente a existência de novos espaços políticos, ou seja, há cenário pro-
pício à deliberação popular acerca das principais controvérsias da relação 
de consumo e à divulgação dos novos instrumentos de participação política 
junto ao Estado (tutela administrativa) e perante o Judiciário (tutela jurisdi-
cional). Há clara afinidade com o modelo de democracia participativa, cuja 
identidade cívica se forma pela igual capacidade de todos os consumidores 
influírem no debate acerca da criação e do aperfeiçoamento das normas de 
consumo.
A Política Nacional das Relações de Consumo será desenhada como um com-
promisso tripartido entre o Estado, a sociedade civil e o empresário, promo-
vendo não apenas um compartilhamento de poder do Estado, mas também 
buscando incentivar o resgate da autoestima cívica do grupo, que se vê como 
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categoria de consumidores, possuindo melhores instrumentos para a defesa 
de seus interesses.

O artigo agora adentrará na análise da situação de hipervulnerabilidade 
ou vulnerabilidade agravada dos consumidores refugiados, tomando por base 
suas condições socioeconômicas, além das especificidades culturais, linguísticas 
e de tradição.

3.  O consumidor refugiado e sua hipervulnerabilidade

Sobre a hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade agravada do consumi-
dor, tem-se a doutrina de Verbicaro (2019, p. 303) que alerta para uma “sub-
missão voluntária do consumidor ao modelo estético-comportamental definido 
pela indústria cultural” que coloca em risco a vida e saúde principalmente nos 
casos de consumo por parte de refugiados.

Além disso, há a perspectiva de direitos humanos sobre a ideia de pessoa 
vulnerável que é o indivíduo que não é visto como sujeito de direito pleno (invi-
sibilidade social), em virtude da redução de sua autonomia enquanto sujeito so-
cial exposto a uma situação de exploração e desigualdade, conforme acentuado 
por Mello Neto (2019, p. 47):

A falta de acesso a bens e serviços básicos, o baixo nível de escolaridade, as 
condições precárias de saúde, educação e nutrição adequada acabam por in-
viabilizar o acesso a melhores instrumentos para combater as adversidades 
que os sujeitos podem se deparar. Este contexto torna os indivíduos vulnerá-
veis aos riscos (JANCZURA, 2012). Essa compreensão evidencia que a vul-
nerabilidade estaria diretamente ligada com a noção de carência e exclusão. 
Vulnerabilidade seria entendida como a falta de acesso a recursos e capaci-
dades materiais e imateriais para enfrentar os problemas e riscos aos quais os 
indivíduos podem ser submetidos.

Unido à esta ideia de vulnerabilidade está o princípio da fraternidade pre-
visto no ordenamento jurídico nacional, partindo de uma noção dinâmica que 
comporta um “entrelaçamento dos direitos entre si e das exigências sociais para 
a tutela das pessoas concretas mais débeis em qualquer relação jurídica, seja de 
cunho privado ou público” (MUCELIN, 2018, p. 23).

A crise da pós-modernidade e o processo de despersonalização e massifi-
cação mecânica das relações fizeram surgir os chamados “contratos sem sujeito” 
em contraposição a um pluralismo de sujeitos individuais, homogêneos, coleti-
vos e difusos, estabelecendo um novo paradigma no direito privado baseado na 
ideia de valorização do “ser igual na diferença” a partir do fator fundamental da 
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dignidade da pessoa humana que orienta as áreas jurídicas, pública e privada a 
analisar o elemento da igualdade material em precedência ao da liberdade.

Nessa perspectiva, o próprio CDC inicialmente reconhece a vulnerabi-
lidade do consumidor, garantindo a partir desse reconhecimento a proteção 
jurídica dos grupos vulneráveis enquanto novos sujeitos que convivem com si-
tuações estruturais de desigualdade e discriminação e que necessitam de uma 
salvaguarda maior, acarretando no surgimento de alguns sistemas normativos e 
principiológicos para efetivação de seus direitos.

Conforme entendimento de Marques e Miragem (2014, p. 127), a prote-
ção de tais vulneráveis tem origem exatamente na identificação de novos sujeitos 
merecedores de proteção, senão vejamos:

A proteção dos vulneráveis pelo direito tem sua origem na identificação de 
diversos novos sujeitos merecedores de proteção por se encontrarem em si-
tuação de desigualdade, construindo-se a partir daí, um sistema de normas e 
subprincípios orgânicos para reconhecimento e efetivação de seus direitos. A 
identificação destes novos sujeitos de direito, grupos de não iguais, de vulne-
ráveis pode ter conotações pós-modernas fortes.

Dentre esses hipervulneráveis merecedores de proteção podem ser cita-
das as crianças e adolescentes, idosos, analfabetos, afrodescendentes, mulheres, 
pessoas com deficiência, as futuras gerações, deixando claro que o problema da 
proteção dessas categorias de consumidor não é uma questão individual, mas 
sim uma exigência universal.

Uma categoria que desponta atualmente como hipervunerável é a dos re-
fugiados que podem ser conceituados como sendo toda a pessoa que, em caso de 
perseguição, tem o direito de buscar asilo ou refúgio e de desfrutá-lo em outro 
país, exatamente por terem sido forçados a abandonar os seus países de origem 
e não estarem sob a proteção legal concedida aos cidadãos de sua terra natal, 
tendo, ainda, o direito ao non-reofoulement que é o direito básico de não ser 
obrigado a retornar ao país no qual sofreram perseguições (alicerce da proteção 
internacional aos refugiados), o que demonstra o caráter declaratório do refúgio, 
ou seja, o estado a que se pede refúgio não pode negá-lo, devendo garantir-lhes 
os mesmos direitos que os concedidos aos nacionais.

Segundo dados do ACNUR, no mundo os refugiados são 68.5 milhões de 
pessoas, sendo 40 milhões de deslocados internos, 25.4 milhões de refugiados e 
3.1 milhões de solicitantes de refúgio, conforme registros publicados em junho 
de 2018, sendo que 57% vêm do Sudão do Sul, Afeganistão e Síria, observando-
-se que os países que mais acolheram refugiados nesse período foram Turquia, 
Paquistão e Uganda (ACNUR, 2018).
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No Brasil os refugiados em sua maioria são do gênero masculino, com ida-
de entre 18 e 49 anos, oriundos da Síria e do Congo, que chegaram ao país atra-
vés de transporte aéreo, com altos índices de escolaridade que esbarra na revali-
dação de seus diplomas junto ao MEC, com renda mensal inferior a R$3.000,00 
(três mil reais), o que demonstra não haver uma elite econômica entre eles, e que 
desejam participar politicamente, conforme dados da ACNUR BRASIL colhidos 
em 2019, o que aponta para a hipervulnerabilidade dessa população de refugia-
dos no Brasil conforme conclusão da própria Agência da ONU para refugiados 
(2019, p. 27 e 67):

Trata-se assim de população vulnerável, que se encontra nos extratos médios 
da pirâmide educacional brasileira e nos extratos baixos da pirâmide eco-
nômica brasileira, apenas com acesso ao credito rápido, sem capacidade de 
investir em atividades de promoção socioeconômica, como educação e negó-
cios, constituindo-se assim o paradoxo de grupo com elevado capital educa-
cional e linguístico, mas sem perspectivas de ascensão.
Diversos fatores explicam a vulnerabilidade da população refugiada no Brasil. 
O mercado de trabalho, o baixo valor dos salários ou a renda insuficiente, a 
dificuldade em reconhecer diplomas e acessar serviços públicos ou bancários, 
todos esses fatores, comuns a grande parte da população brasileira, impactam 
de maneira mais contundente a qualidade de vida da população refugiada.

A legislação brasileira sobre refúgio, por sua vez, apesar de avançada, não 
se mostra suficiente para superar as barreiras encontradas pelos refugiados den-
tre as quais, a língua portuguesa, a falta de moradia, a discriminação e as difi-
culdades de acesso a serviços públicos básicos (saúde e educação), sendo, ainda, 
afetados pelas políticas públicas em geral, que envolvem medidas econômicas, 
sociais e políticas elaboradas para a população local, o que demonstra ser um 
processo complexo de integração desses estrangeiros ao país, conforme alerta 
Moreira (2012, p. 214):

A integração local constitui um processo complexo que abrange fatores socio-
econômicos, culturais e políticos. Para que esse processo tenha resultados po-
sitivos, é preciso que o refugiado seja plenamente inserido na sociedade, o que 
requer a obtenção de emprego e moradia, aprendizado da língua, utilização de 
serviços públicos, especialmente saúde e educação. Outro ponto fundamental 
se refere à construção de relações sociais com membros da comunidade local 
(AGER; STRANG, 2008). Além disso, uma questão essencial diz respeito aos 
direitos de que passam a gozar no país e à sua concretização.

Assim, em virtude de tal hipervulnerabilidade dos refugiados reconheci-
da na teoria e na prática com os dados informados acima, surge para a Política 
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Nacional das Relações de Consumo a chamada obrigação de solidariedade, que 
é o “dever de assistir quem dele necessita, o dever de solidariedade de todos 
nós para com a dor do ser humano forçado a deixar sua terra natal, sua pátria” 
(GARCIA, 2001, p. 148).

Como verificado através dos dados acima, os refugiados são pessoas sus-
cetíveis de exploração econômica e social em virtude de sua situação de pobreza, 
preconceito e de segregação a que estão submetidos, o que demanda uma atua-
ção mais efetiva do Estado através de políticas sociais que os protejam e reduza 
sua condição de vulneráveis, vulnerabilidade essa que deve ser compreendida 
como um “conjunto de fatores que quando sobrepostos das mais diversas manei-
ras e dimensões, tornam os indivíduos mais suscetíveis aos riscos e contingên-
cias de determinada sociedade” (MELLO NETO, 2019, p. 45).

Ressalte-se que o sistema capitalista neoliberal acirra tal hipervulnerabi-
lidade e impede o estabelecimento de um ambiente social e político baseado 
na solidariedade e universalidade de direitos, por diminuir o espaço de atuação 
do Poder Público na concretização de políticas públicas seja para nacionais seja 
para estrangeiros em condição de refúgio, fazendo com que esse grupo vulne-
rável, diante do abandono e da destituição de recursos materiais, necessite lutar 
pela proteção social e efetividade de seus direitos para que haja o reconheci-
mento estatal de sua identidade, plano de vida digno, emancipação e inclusão 
na nova sociedade de consumo sem serem marginalizados. O neoliberalismo 
agrava, portanto, a situação dos refugiados por subjugar seus direitos à lógica 
do mercado.

Assim, nota-se que a exclusão social acrescida da possibilidade de explo-
ração econômica exigeuma atuação estatal, coordenada com instituições da so-
ciedade civil e da iniciativa privada, principalmente na efetividade de direitos 
fundamentais que garantam a emancipação do refugiado e a possibilidade dele 
se desenvolver e se integrar à sociedade local, bem como para a concretização 
da solidariedade social com vistas à correção dos problemas sociais, eliminando 
a vulnerabilidade e integrando o sujeito à lógica social de um estado acolhedor.

Essa relação tripartite para o devido acolhimento dos refugiados pela le-
gislação consumerista fica muito clara na análise de Verbicaro sobre a Política 
Nacional das Relações de Consumo (2017, p. 5):

A Política Nacional das Relações de Consumo pode ser concebida, nessa pers-
pectiva, como um compromisso tripartido entre o Estado, a sociedade civil e 
o empresário, promovendo não apenas um compartilhamento de poder do 
Estado, mas também busca incentivar o resgate da autoestima cívica do gru-
po, que se vê como categoria de consumidores, possuindo melhores instru-
mentos para a defesa de seus interesses.
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Finalizando este tópico, urge citar Arendt (2013, p. 7) para ter-se a efetiva 
noção do termo refugiado enquanto pessoa hipervunerável:

Um refugiado costuma ser uma pessoa obrigada a procurar refúgio devido 
a algum acto cometido ou por tomar alguma opinião política. Bom, é ver-
dade que tivemos que procurar refúgio; mas não cometemos nenhum acto e 
a maioria de nós nunca sonhou em ter qualquer opinião política radical. O 
sentido do termo “refugiado” mudou connosco. Agora “refugiados” são aque-
les de nós que chegaram à infelicidade de chegar a um novo país sem meios e 
tiveram que ser ajudados por comités de refugiados.

Delineada a situação de hipervulnerabilidade socioeconômica dos refu-
giados no Brasil, agravada pelo sistema neoliberal e com reflexos nas relações 
de consumo, passaremos ao próximo tópico em que será analisada, através do 
diálogo das fontes entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Migração, 
como tal hipervulnerabilidade pode ser reconhecida pela PNRC e que ferramen-
tas podem ser utilizadas pelo Estado brasileiro na proteção desses novos consu-
midores caracterizados como hipervulneráveis.

4.  O diálogo de fontes entre o CDC e a Lei de Migração no reconhecimento 
da hipervulnerabilidade do consumidor refugiado e na proteção de 
seus direitos de consumo

A tese de diálogo das fontes é de origem alemã e foi desenvolvida pelo 
professor Erick Jayme da Universidade de Heidelberg, tendo sido trazida ao Bra-
sil pela professora Cláudia Lima Marques. Essa tese se baseia na ideia de que as 
normas jurídicas não se excluem por pertencerem supostamente a ramos jurí-
dicos distintos, mas se complementam, observando-se que tal diálogo surge a 
partir do pluralismo de tais normas que se manifesta na multiplicidade de fontes 
legislativas a regular o mesmo fato com a descodificação ou a implosão de siste-
mas normativos genéricos.

O diálogo das fontes no Brasil já foi aplicado entre o CDC e o Código Ci-
vil, sobretudo nas relações obrigacionais decorrentes de contratos com base na 
boa-fé objetiva e na função social desses mesmos contratos, havendo três diálo-
gos possíveis a partir dessa tese alemã, segundo Tartuce (2017, p. 68):

a) Em havendo aplicação simultânea das duas leis, se uma lei servir de base 
conceitual para a outra, estará presente o diálogo sistemático de coerência. 
Exemplo: os conceitos dos contratos de espécie podem ser retirados do Códi-
go Civil mesmo sendo o contrato de consumo, caso de uma compra e venda 
(art. 481 do CC)
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b) Se o caso for de aplicação coordenada de duas leis, uma norma pode com-
pletar a outra, de forma direta (diálogo de complementaridade) ou indireta 
(diálogo de subsidiariedade). O exemplo típico ocorre os contratos de con-
sumo que também são de adesão. Em relação às cláusulas abusivas, pode ser 
invocada a proteção dos consumidores constante do art. 51 do CDC e ainda a 
proteção dos aderentes constante do art. 424 do CC.
c) Os diálogos de influências recíprocas sistemáticas estão presentes quando 
os conceitos estruturais de uma determinada lei sofrem influências da outra. 
Assim, o conceito de consumidor pode sofrer influências do próprio Código 
Civil.

Dentre esses três diálogos possíveis entre o CDC e a Lei de Migração, ve-
rifica-se que pode ser utilizado o diálogo de aplicação coordenada das duas leis 
ora em estudo podendo uma norma completar a outra, de forma direta (diálogo 
de complementaridade), observando-se que essa tese do diálogo entre o Código 
de Defesa do Consumidor e as leis especiais, como a lei de migração, é defendida 
por Marques (2013, p. 96):

Em resumo, também entre leis especiais há diálogo das fontes: diálogo sis-
temático de coerência, diálogo sistemático de complementaridade ou subsi-
diariedade e diálogo de adaptação ou coordenação. Note-se que raramente 
é o legislador quem determina esta aplicação simultânea e coerente das leis 
especiais (um exemplo de diálogo das fontes ordenado pelo legislador é o 
art. 117 do CDC, que mandou aplicar o Título III do CDC aos casos da 
anterior Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, isto “no que for cabível”, 
“à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais”), e sim 
geralmente, tal diálogo é deixado ao intérprete e aplicador da lei, que aplica 
o CDC.

No presente caso em estudo, o art. 4º, I, da Lei de Migração (Lei nº. 
13.445/2017) disciplina que ao migrante é garantida no território nacional, em 
condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendo-lhe assegurados di-
reitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos.

Em diálogo com esse dispositivo de caráter geral, para fins de efetiva-
rem-se as garantias expostas na Lei de Migração, relacionadas com o direito do 
consumidor dos refugiados (migrantes forçados), deve ser levado em conside-
ração o art. 4º, I, do CDC que disciplina que a Política Nacional das Relações 
de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumido-
res, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 
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harmonia das relações de consumo através do reconhecimento da vulnerabilida-
de do consumidor no mercado de consumo.

Nesse contexto, como visto nos tópicos anteriores, os refugiados são pes-
soas que, ao chegarem ao Brasil, exercem por primeiro as relações jurídicas de 
consumo, antes mesmo de exercerem outros direitos que lhes são garantidos, 
pois necessitam adquirir bens e serviços para sua sobrevivência, o que muitas 
das vezes se revela urgente.

Outro ponto relevante, visto alhures, diz respeito à condição socioeconô-
mica deles que os força a consumir sem que seus direitos consumeristas sejam 
respeitados, exigindo-se por parte do estado brasileiro, além de reconhecer a 
vulnerabilidade desses novos consumidores (art. 4º, I, do CDC), uma atuação 
por iniciativa direta, prevista no art. 4º, II, a, do CDC

Para tal atuação direta governamental brasileira, deve-se observar as li-
ções de Marques (2004, p. 29) em relação à necessidade do diálogo das fontes 
como superação de paradigmas impostos pela pós-modernidade:

Aceite-se ou não as razões a pós-modernidade, a verdade é que, na sociedade 
complexa atual, com a descodificação, a tópica e a microrrecodificação (como 
a do CDC) trazendo uma forte pluralidade de leis ou fontes, a doutrina atu-
alizada está à procura de uma harmonia ou coordenação entre estas diversas 
normas do ordenamento jurídico (concebido como sistema). É a denomina-
da “coerência derivada ou restaurada” (“cohérencedérivée ou restaurée”), que 
procura uma eficiência não só hierárquica, mas funcional do sistema plural 
e complexo de nosso direito contemporâneo. Erik Jayme alerta-nos que, nos 
atuais tempos pós-modernos, a pluralidade, a complexidade, a distinção im-
positiva dos direitos humanos e do “droit à la differènc” (direito a ser diferente 
e ser tratado diferentemente, sem necessidade de ser “igual” aos outros) não 
mais permitem este tipo de clareza ou de “monossolução”. A solução atual 
ou pós-moderna é sistemática e tópica ao mesmo tempo, pois deve ser mais 
fluida, mais flexível, a permitir maior mobilidade e fineza de distinções. Hoje, 
a superação de paradigmas foi substituída pela convivência ou coexistência 
dos paradigmas, como indica nosso título. Efetivamente, raramente encontra-
mos hoje a revogação expressa, substituída pela incerteza da revogação tácita 
indireta, através da ideia de “incorporação”, como bem expressa o art. 2.043 
do novo Código Civil. Há mais convivência de leis com campos de aplicação 
diferentes, do que exclusão e clareza. Seus campos de aplicação, por vezes, são 
convergentes e, em geral diferentes, mas convivem e coexistem em um mes-
mo sistema jurídico que deve ser ressistematizado. O desafio é este, aplicar as 
fontes em diálogo de forma justa, em um sistema de direito privado plural, 
fluido, mutável e complexo.
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Desta feita, para uma efetiva inserção na PNRC dos chamados migrantes 
forçados faz-se necessário que o art. 4º, I, do CDC dialogue de forma coordena-
da por complementaridade com o art. 4º, I, da Lei de Migração, reconhecendo-
-se que os refugiados enquadram-se na categoria de consumidores em situação 
de vulnerabilidade agravada (hipervulnerabilidade), em virtude de sua condição 
socioeconômica e das barreiras que enfrentam no novo país, o que exige uma 
atuação direta governamental mais protetiva.

Através desse diálogo das fontes entre o CDC e a Lei de Migração, urge a 
imediata aplicação dos instrumentos previstos na PNRC (art. 5° do CDC) como 
meios de atuação direta governamental, dentre os quais a manutenção de assis-
tência jurídica, integral e gratuita para o consumidor refugiado em especial atra-
vés das defensorias públicas da União e dos estados, a especialização das Pro-
motorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público, 
das delegacias de polícia especializadas no atendimento dessa categoria de con-
sumidores e dos PROCONS para atendimento a esses consumidores refugiados.

A base para tal atuação direta pode e deve dar-se com o apoio dos dados 
da ACNUR BRASIL para individualizar o atendimento aos refugiados nas de-
mandas oriundas da relação de consumo, sem desvencilhar-se da atuação tripar-
tite ressaltada no presente trabalho: Estado (com políticas públicas voltadas aos 
refugiados), sociedade civil (acolhendo fraternalmente, solidariamente e com 
respeito à diversidade dos refugiados) e a iniciativa privada ou fornecedores de 
bens e serviços (com respeito às normas de consumo de acordo com as condi-
ções socioeconômicas dos refugiados).

5.  Conclusão

O presente artigo analisou a Política Nacional das Relações de Consumo 
(PNRC), desde sua base internacional, passando por sua previsão na CF/1988 e 
culminando com os artigos 4º e 5º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
e o modo como tal política pode inserir os refugiados enquanto categoria de 
consumidores hipervulneráveis.

Verificou-se, com dados teóricos e empíricos, a realidade desigual e de ex-
ploração econômica a que estão submetidos os refugiados no Brasil, em virtude 
das barreiras linguísticas, da falta de moradia, da discriminação e da dificuldade 
de acesso a serviços públicos básicos (saúde e educação), barreiras essas agra-
vadas pelo sistema capitalista neoliberal em virtude do acirramento da hiper-
vulnerabilidade devido à diminuição do espaço de atuação do Poder Público na 
concretização de políticas públicas seja para nacionais seja para estrangeiros em 
condição de refúgio, dentre elas incluída a PNRC.
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Ressaltou-se que o diálogo das fontes entre o CDC e a Lei de Migração é 
o caminho para reduzir essa hipervulnerabilidade, partindo do reconhecimento 
de tal condição de vulnerabilidade agravada dos refugiados, para, assim, utilizar-
-se dos instrumentos previstos na PNRC (art. 5º do CDC).

Por fim, concluiu-se que a atuação tripartite entre Estado (com políticas 
públicas voltadas aos refugiados), sociedade civil (acolhendo solidariamente e 
com respeito à diversidade dos refugiados) e a iniciativa privada ou fornecedo-
res de bens e serviços (com respeito às normas de consumo de acordo com as 
condições socioeconômicas dos refugiados), através dos meios postos à disposi-
ção pelo CDC através da PNRC (manutenção de assistência jurídica, integral e 
gratuita para o consumidor refugiado através das defensorias públicas da União 
e dos estados, a especialização das Promotorias de Justiça de Defesa do Consu-
midor, no âmbito do Ministério Público, das delegacias de polícia especializadas 
no atendimento dessa categoria de consumidores e dos PROCONS para atendi-
mento a esses consumidores refugiados), é o caminho para o melhor tratamen-
to da vulnerabilidade agravada do consumidor refugiado com a harmonização 
dos interesses dos participantes das relações de consumo de modo a viabilizar o 
equilíbrio nas relações entre essa categoria de consumidores e os fornecedores 
de bens e serviços.
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A INSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO 
PARTICIPATIVO NO PROJETO MINERADOR S11D NO 
ESTADO DO PARÁ EM CUMPRIMENTO À OPINIÃO 

CONSULTIVA 23/2017 DA CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS E AO OBJETIVO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 16.7 DA ONU

Isabela Piedade de Alcântara1

Natalia Mascarenhas Simões Bentes2

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a possibilidade de 
implementação de um comitê de monitoramento no Projeto Minerador S11D, 
em Canaã dos Carajás, no Estado do Pará, com o propósito de aplicar a meta 
16.7 disposta pela Agenda ONU 2030, levando-se em consideração a tomada de 
decisão em contexto minerário, especialmente ao que tange às condicionantes 
da água. Para alcançar esse objetivo, utiliza-se a Opinião Consultiva 23/2017 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Informe Direitos Humanos 
e Empresas, o relatório da Rede Eclesial Pan-Amazônica 2019 da Comissão 
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Interamericana de Direitos Humanos, para ressaltar as obrigações e responsabi-
lidades dos Estados e das empresas diante dos impactos ao meio ambiente, e as 
etapas e dimensões dos comitês de monitoramento ambiental participativo. Pos-
teriormente analisa-se a formação dos comitês de monitoramento participativo 
e o que difere dos comitês de bacias hidrográficas. Após as análises das Licenças 
de Operação do Projeto Minerador S11D, e a comparação com o comitê de mo-
nitoramento em funcionamento no Peru, entende-se que a implementação de 
um comitê de monitoramento no referido projeto cumpre com as diretrizes in-
ternacionais de proteção ao meio ambiente e auxilia no combate e mitigação dos 
impactos ambientais proporcionados pelo referido empreendimento minerador. 
Adotou-se na pesquisa a metodologia referencial bibliográfica, baseando-se na 
utilização de livros, artigos e obras que tratam do assunto em questão.

Palavras-chave: Comitê de Monitoramento, S11D, Direitos Humanos, Meio 
Ambiente.

1.  Introdução

O histórico conturbado da mineração na Amazônia brasileira remonta 
ao período da colonização, em que a Coroa Portuguesa começou a incentivar 
ativamente expedições lideradas pelos bandeirantes ao interior do país, com o 
propósito de encontrar grandes fontes de riqueza mineral, como ouro, prata e 
manganês. Entretanto, ao considerar o período colonial e as fases subsequentes 
da mineração - diante dos contextos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial 
e o período ditatorial - é notório que o desenvolvimento da mineração de co-
mércio baseou-se apenas na constante busca pelo crescimento e fortalecimento 
do setor econômico, sem dar a devida atenção aos impactos e necessidades dos 
povos e comunidades tradicionais.

A partir dessa lógica, e das evidências contemporâneas que demonstram 
a predominância - embora de maneira mais branda e velada em comparação aos 
períodos anteriores - do desenvolvimento econômico indefensável em face do 
desenvolvimento social, ambiental e econômico sustentáveis, nota-se a necessi-
dade de implementar mecanismos e medidas que garantam a sustentabilidade 
no setor mineral, e que respeitem os direitos das comunidades tradicionais.

Diante desse anseio, o presente trabalho visa abordar a viabilidade de im-
plementação de um comitê de monitoramento no Projeto Minerador S11D, com 
o objetivo de garantir que as tomadas de decisões acerca dos grandes projetos 
sejam realizadas de maneira representativa, inclusiva, responsiva e participati-
va, conforme o disposto no ODS 16.7, levando em consideração os anseios, e os 
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direitos dos povos e comunidades locais. A metodologia utilizada para a execu-
ção do trabalho foi a referencial bibliográfica, por meio da utilização de livros, 
artigos e obras relacionadas ao tema.

Para a melhor compreensão dessa problemática, o artigo foi dividido 
em quatro seções. Na primeira, será feita uma breve explanação sobre as Con-
venções Internacionais sobre o meio ambiente ONU e o surgimento da Agen-
da 2030 - dando maior enfoque à meta 16.7 -, além de destacar a OC 23/2017, 
com o propósito de destacar as obrigações dos Estados e das empresas frente à 
degradação dos direitos humanos advinda dos impactos ao meio ambiente. Na 
segunda, analisa-se as etapas e dimensões para o estabelecimento de um comitê 
de monitoramento ambiental participativo, diante do contexto minerário. Para 
isso, serão apresentadas as distinções entre consulta prévia e o monitoramento 
contínuo, além de fazer a diferenciação entre o comitê de monitoramento e o 
comitê de bacias hidrográficas.

Na terceira seção, demonstrará a Licença de Operação do projeto S11D, 
localizado no Município de Canaã dos Carajás, no Estado do Pará, e as condicio-
nantes referentes à água e em que medida o Comitê de monitoramento poderia 
contribuir com o desenvolvimento do projeto. Por fim, com base no exposto ao 
longo do trabalho, fazendo algumas ressalvas, defende-se a viabilidade de aplica-
ção de um comitê de monitoramento no projeto minerador em questão.

2.  Sistema global e regional de proteção ao meio ambiente

A partir do século XIX, diante do recente desenvolvimento de uma socie-
dade tecnificada e em constante e progressivo ritmo de transformações, especial-
mente ao que tange ao setor industrial e de comunicações, surgem os primeiros 
sinais dos pensamentos e ações que, posteriormente, irão compor o denominado 
movimento ambientalista. A partir dessa época, determinados segmentos da so-
ciedade começam a manifestar seus descontentamentos em relação ao padrão 
de desenvolvimento em exercício, como forma de resposta ao modelo industrial 
vigente, o qual ia de encontro às premissas de um desenvolvimento sustentável 
e responsável.

Todavia, embora os primeiros registros remontem ao século XIX, é no 
século XX, mais especificamente no cenário do pós- Segunda Guerra Mundial 
(anos 50 e 60), que o pensamento ambientalista ganha maior impulso. Inicial-
mente as expressões desse movimento começaram a surgir nos países desen-
volvidos, de maneira relativamente indiferente. Entretanto, a partir dos anos 
cinquenta os ideais ambientalistas começam a ganhar visibilidade mundial, em 
razão da crescente preocupação do campo científico com essa vertente, a qual se 
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expressa de maneira mais evidente com a realização da Conferência Científica 
das Nações Unidas sobre Conservação e Utilização dos Recursos (NY, 1949) e 
a fundação da União Internacional para a Proteção da Natureza (UIPN, 1948) 
(McCormick, 1992).

Diante desse maior enfoque do meio acadêmico às questões concernentes 
à responsabilidade com o meio ambiente, na década de sessenta surgem novas 
expressões do movimento ambientalista, dentre as quais deve-se destacar a for-
mação das ONG´S (Organizações não-governamentais) de cunho ambiental e 
de abrangência global, como o Fundo para a Vida Selvagem (WWF), criado em 
1961. Além disso, a publicação do livro “A Primavera Silenciosa” em 1962, pela 
cientista e escritora Rachel Carson, o qual alerta sobre os perigos dos pesticidas 
químicos sintéticos, e a divulgação da primeira foto do planeta Terra, despertam 
na humanidade a ideia de um ecossistema frágil e interdependente, dando ori-
gem ao surgimento de uma consciência coletiva mundial no âmbito ambiental 
(ONU, Brasil).

Com a consolidação dos ideais ambientalistas no meio científico e no se-
tor não-governamental, na década de setenta as ideias e teorias começam a ser 
colocadas em prática pelo setor governamental. Como demonstrativo principal 
da preocupação do âmbito político com a sustentabilidade do meio ambiente, 
destaca-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, tam-
bém denominada de Conferência de Estocolmo, realizada em 1972. Este evento 
é considerado um marco para o movimento ambientalista, em razão de ter dado 
origem ao Manifesto Ambiental, por meio dos dezenove princípios expressos 
na sua Declaração, o qual estabelece as bases para a nova agenda ambiental do 
Sistema das Nações Unidas (ONU, Brasil).

Em 1983, foi criada a Comissão Brundtland, a qual expressa a preocu-
pação em compatibilizar o desenvolvimento econômico com a conservação e 
preservação dos recursos naturais, criando uma espécie de mercado verde. 
Além disso, a referida Comissão estabelece o conceito do termo “desenvolvi-
mento sustentável”, para a utilização na esfera pública que é “o desenvolvimento 
que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras 
gerações de atender suas próprias necessidades”. (Relatório Brundtland, Nosso 
Futuro Comum).

As pautas levantadas na Comissão levaram à realização da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, denomina-
da de Cúpula da Terra, em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. A Conferência 
demonstrou o anseio e o empenho político em colocar em prática as ideias de-
senvolvidas e debatidas nos anos anteriores, ao adicionar as questões ecológicas 



 53

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

na agenda pública e estabelecer a Agenda 21, a qual estabelece medidas para o 
desenvolvimento sustentável, e consequente combate ao padrão de desenvolvi-
mento econômico insustentável, tratando não apenas do meio ambiente em si, 
mas de questões que estão diretamente interligadas à sua preservação, como a 
pobreza e os padrões de produção e consumo.

Seguindo a mesma linha da Cúpula da Terra, em 2015, na sede da ONU 
- em Nova York, ocorreu a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, com o pro-
pósito de estabelecer novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para con-
cluir o disposto nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabe-
lecidos em 2000, que buscavam - por meio da maior cooperação entre as nações 
- reduzir a pobreza extrema através de oito objetivos globais.

Com o impulso dado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
o encontro de 2015 possibilitou o estabelecimento de uma nova agenda, Agen-
da 2030 de desenvolvimento sustentável, que se baseia e tenta concluir os oito 
objetivos propostos pela ODM ampliando para 17 objetivos e 169 metas susten-
táveis, que visam combater, por meio da cooperação entre nações, a pobreza, a 
desigualdade e as mudanças climáticas, além de promover o bem-estar de todos 
- sem distinção -, e a proteção e preservação do meio ambiente em todas as suas 
esferas.

Em suma, esses objetivos se resumem em cinco campos de atuação: pesso-
as (erradicar a pobreza e a fome em todas as suas vertentes, e garantir a igualdade 
e dignidade), prosperidade (garantir vidas prósperas e plenas em conformidade 
com o bem-estar ambiental), paz (promover sociedades pacíficas, justas e in-
clusivas), parcerias (efetivar o disposto pela agenda por meio de uma parceria 
global sólida) e planeta (proteger e assegurar os recursos naturais e a estabilidade 
do clima para as gerações futuras).

Dentre os objetivos e metas listados, o presente trabalho tem como pro-
pósito expor de maneira mais detalhada o ODS 16.7, que dispõe sobre a garantia 
da tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em 
todos os níveis. Levando em consideração o contexto minerário, do qual é invi-
ável falar sem mencionar os povos e comunidades tradicionais presentes nesses 
ambientes, como as comunidades indígenas e tribais, essa meta disposta pela 
Agenda 2030 da ONU, é de suma importância para que esses grupos tenham 
seus direitos garantidos e respeitados, diante das explorações dos megaprojetos 
e das atividades extrativas (CIDH, 2019, p.30).

Considerando a vulnerabilidade dos referidos povos tradicionais e os 
anseios das empresas que visam instalar grandes empreendimentos, a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de 
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Direitos Humanos (CorteIDH) estabeleceram critérios interamericanos em ma-
téria de empresas e direitos humanos. Dentre os diversos critérios propostos, 
darei maior enfoque ao reconhecimento e cumprimento dos padrões interame-
ricanos para a realização do direito à consulta e consentimento livre, prévio e 
informado como o aspecto mais central dos esquemas de participação a respeito 
dos assuntos que envolvem os povos indígenas e afrodescendentes tribais envol-
vidos no marco das atividades empresariais (CIDH, 2019, p. 37).

Este critério está intimamente ligado ao ODS 16.7, ao buscar estabelecer 
a participação dos povos vulneráveis nas tomadas de decisões que atingem di-
retamente seus territórios, recursos naturais ou estilo de vida. Dessa maneira, o 
Informe ressalta que o Estado tem a obrigação de assegurar espaços participa-
tivos e inclusivos aos indivíduos ou grupos que possam ter seus direitos e liber-
dades ameaçados pelas atividades empresariais, devendo sempre considerar as 
circunstâncias a que esses grupos estão inseridos e os impactos que as atividades 
empresariais podem gerar na vida destes.

Ademais, o Estado deve garantir a amplitude de participação dos diversos 
âmbitos que estão inseridos nesse cenário: pessoas, comunidades e populações 
diretamente afetadas, defensores dos direitos humanos e organizações de direi-
tos humanos da sociedade civil (CIDH, p. 37, 2019).

A Opinião Consultiva 23/2017 da Corte IDH também reforça e colabora 
para a efetivação do disposto no ODS em análise. A opinião consultiva 23/2017 
foi solicitada pelo Estado da Colômbia em 14 de março de 2016, com o propó-
sito de sanar dúvidas a respeito do âmbito de aplicação das obrigações estatais 
relacionadas à proteção do meio ambiente derivadas da CIDH, e às obrigações 
dos Estados em matéria de meio ambiente, no marco da produção e da garantia 
dos direitos à vida e à integridade pessoal, previstos na Convenção Americana 
(CorteIDH, 2017, p. 17).

Com isso, a OC atua como um parâmetro obrigatório para a execução do 
controle de convencionalidade, sendo essencial para a compatibilização das leis, 
práticas e políticas públicas dos Estados (direito interno) aos parâmetros do Sis-
tema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), ou seja, o parecer consultivo 
funciona como um guia para os Estados (Corte IDH, 2017, p. 17).

Diante o exposto, o OC 23/2017 desenvolve as obrigações de direitos hu-
manos dos Estados e as suas implicações nos contextos referentes à proteção 
do meio ambiente. As obrigações ambientais denegam aos Estados o dever de 
respeitar e garantir os direitos à vida e à integridade pessoal, ou seja, eles têm a 
responsabilidade de abster-se de qualquer ação que represente um obstáculo, ou 
de alguma forma restrinja o acesso ao usufruto de uma vida digna em condições 
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de igualdade, e o compromisso de prevenir, regular, supervisionar e fiscalizar 
possíveis danos que possam comprometer a integridade da vida de determinado 
indivíduo ou grupo.

Embora a OC se refira, especificamente, às obrigações dos Estados em 
respeitar e garantir os direitos à integridade pessoal, estas podem abranger ou-
tros direitos que também têm sua efetivação afetada em razão da degradação 
do meio ambiente e dos impactos ambientais, como o direito à água, à saúde, à 
alimentação e o direito a não ser deslocado forçosamente. Desse modo, ressalta-
-se a utilização dos direitos de procedimento para a plena garantia dos direitos 
substantivos e o cumprimento das obrigações dos Estados, dentre os quais se 
destacam os direitos à participação na tomada de decisões, o acesso à informa-
ção e a recurso efetivo, à liberdade de expressão e à livre associação, estes sendo 
essenciais para o cumprimento do ODS 16.7.

Quanto à questão da jurisdição dos Estados em face de condutas extrater-
ritoriais que colaboram com a degradação do meio ambiente, a Opinião Con-
sultiva 23/2017 afirma que a jurisdição de um Estado não se restringe ao seu 
espaço geográfico. O termo jurisdição, nesse contexto, abrange condutas extra-
territoriais de indivíduos, grupos ou empresas, nos casos em que o Estado tem 
autoridade sobre a pessoa ou quando esta - ou determinado grupo ou empresa 
- encontra-se sob o seu controle efetivo, mesmo que a ação em questão ocorra 
fora do Estado.

Por fim, a Opinião Consultiva 23/2017 da Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos centraliza-se na preservação, proteção e garantia da vida digna 
e da integridade pessoal. Dentre as diversas obrigações impostas pelo Parecer, 
para o presente trabalho é de suma importância destacar as obrigações de coope-
ração e de procedimento. A obrigação de cooperação abrange o dever do Estado 
de notificar, consultar e negociar com os demais Estados que têm grande proba-
bilidade de serem atingidos pelos danos ambientais ocorridos em sua jurisdição, 
devendo ser realizada de maneira prévia e informada.

Por último, a obrigação de procedimento abrange o acesso à informação 
sobre os impactos ao meio ambiente, devendo ser garantida a todos de maneira 
clara, acessível e efetiva, a participação pública dos cidadãos nas tomadas de 
decisões e políticas que podem afetar o meio ambiente, sendo dever do Estado 
garantir as oportunidades de participação da população desde as primeiras eta-
pas do processo, de modo transparente e equitativo, e o acesso efetivo à justiça, 
para que os indivíduos ou grupos vulneráveis atingidos pelos impactos gerados 
ao meio ambiente possam reivindicar a efetivação e recomposição da integrali-
dade de seus direitos.



56 

Isabela Piedade de Alcântara | Natalia Mascarenhas Simões Bentes 

3.  Projeto minerador S11D: condicionantes referentes à água

O município de Canaã dos Carajás, localizado na região sudeste do estado 
do Pará – é o segundo Estado minerador do Brasil e um dos principais locais 
de desenvolvimento e expansão da mineração na Amazônia, fundado em 1994, 
surgiu a partir do desmembramento do município de Parauapebas, em meio a 
um contexto de intensa e crescente evolução da mineração no país.

Para explicar o surgimento do projeto minerador em questão é necessá-
rio voltar ao passado para compreender os motivos e o contexto em que este se 
originou. A partir da década de cinquenta, a região amazônica passou a ser alvo 
de uma política desenvolvimentista, impulsionada com o surgimento do regime 
ditatorial, a qual buscava o desenvolvimento da região com o propósito de alcan-
çar a máxima contribuição e integração regional aos capitais nacionais e inter-
nacionais. Este fato foi expresso, especialmente, com a implantação dos Grandes 
Projetos, que tinham como foco realizar grandes investimentos nos setores de 
infraestrutura de grande porte, como os projetos hidrelétricos e os eixos de in-
tegração da Amazônia às demais localidades do país (CHAVES, Maria, 2015)

Dentre os Grandes Projetos, é de suma importância para os objetivos deste 
trabalho enfatizar a criação do Projeto Grande Carajás (PGC) e a sua influência 
para o surgimento do Projeto Ferro Carajás S11D. Durante o período da década 
de oitenta, as finanças públicas brasileiras eram constantemente pressionadas 
pela crescente dívida externa. Diante disso, o governo militar em vigência no 
período, passou a priorizar os investimentos na construção do Projeto Grande 
Carajás, com a justificativa de que a efetivação do Projeto seria essencial para o 
financiamento da dívida externa. Dessa maneira, foram lançadas as bases para a 
especialização minério-exportadora no Brasil (COELHO, 2015, p.28).

Com a crescente tendência de evolução no âmbito minerador, em 2016 
surge a Mina S11D como resultado do Projeto Grande Carajás e do crescente 
processo de exploração dos recursos naturais da região amazônica (SANTOS, p. 
93), sendo considerada - atualmente - como a maior mina de ferro da Vale S/A 
e uma das maiores da mineração mundial (TOPF, 2016). Entretanto, para que 
ocorra a efetivação dos projetos mineradores e, consequentemente, a instalação 
das minas, não basta apenas a concessão da Agência Nacional de Mineração 
(ANM) e a disponibilização dos títulos minerais, pois estes dependem de um 
licenciamento ambiental, dentre os quais se insere a licença de operação.

Apesar da empresa Vale S/A propor um empreendimento que integra 
produtividade com respeito pelas pessoas, e a significativa redução de impactos 
ambientais, por meio da utilização de tecnologias com inteligência ambiental, na 
prática, a implantação do projeto não ocorre exatamente em conformidade com 



 57

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

o proposto. Nesse viés, torna-se essencial a realização da análise da Licença de 
Operação nº 1361/2016, em especial ao que se refere às condicionantes de água 
impostas à Empresa Vale S/A para a execução do Projeto Minerador S11D.

A referida Licença, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), possui validade de dez anos e 
dispõe sobre as condicionantes necessárias para o início da operação da Mina 
S11D, as quais são definidas como uma série de compromissos que a empresa ou 
o empreendedor devem assumir, juntamente com o Governo Federal, perante o 
órgão ambiental federal (IBAMA), para manter a legalidade do empreendimen-
to, seguindo os padrões de sustentabilidade. Dentre essas condicionantes, ire-
mos destacar - de modo geral - referentes à distribuição, à qualidade e ao acesso 
à água e analisar de que maneira a população atingida participa das tomadas de 
decisões referentes à esse recurso.

A Licença em questão dispõe em seus tópicos 2.5, 2.6 e 2.12 a respeito do 
monitoramento físico e biótico para a implantação de estruturas que proporcio-
nem a restituição de águas que sofreram impactos com o rebaixamento de aquí-
fero, padrões adotados para o monitoramento e mitigação dos impactos advin-
dos da operação do referido empreendimento, e o monitoramento da qualidade 
da água, respectivamente. Entretanto, esses tópicos referem-se, em especial, à 
realização de um monitoramento técnico e contínuo, realizado por especialistas 
e instituições competentes, sem enfatizar o importante papel da participação da 
população afetada com o empreendimento, para estimar de maneira mais abran-
gente os diversos âmbitos e níveis em que a instalação da Mina S11D impacta o 
cotidiano e o usufruto da vida digna da população local, em especial dos povos 
e comunidades tradicionais.

Para realizar tal análise, é imprescindível que a comunidade afetada tenha 
as condições necessárias - que devem ser viabilizadas pelo Estado -, para exercer 
a consulta prévia, livre e informada a respeito da execução do projeto minerador. 
Além da necessidade de realização de um monitoramento contínuo, que consi-
dere não apenas quesitos técnicos e dados estatísticos a respeito da área atingi-
da, mas que atente - igualmente às questões referentes ao livre desenvolvimento 
cultural, econômico e social dos povos e comunidades tradicionais, e como esses 
direitos estão sendo afetados.

Para a melhor compreensão da ação e da importância da consulta prévia, 
livre e informada, e do monitoramento contínuo, faremos a distinção desses dois 
conceitos. O princípio da consulta prévia, livre e informada faz referência ao 
direito de participação dos povos tradicionais nas tomadas de decisões relativas 
à produção de normas jurídicas, às políticas públicas que visam a garantia da 
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integralidade dos direitos desses grupos vulneráveis, e à execução de projetos. 
Nesse viés,

“...a observância do princípio da consulta e do consentimento livre, prévio e 
informado é, a nosso sentir, a maior garantia existente hoje, no plano jurídico, 
de realização de um diálogo intercultural entre os povos indígenas e outras 
comunidades tradicionais com outros segmentos das sociedades nacionais e 
internacional, e de que depende, em grande parte, a legitimidade e efetividade 
da proteção jurídica que lhes é conferida pelos Estados.” (GABNER, MARIA).

Em relação ao monitoramento contínuo, este consiste na coleta de dados, 
estudo e acompanhamento constantes das variáveis ambientais com o propósito 
de avaliar as condições dos recursos naturais levando em consideração um pe-
ríodo de tempo pré-determinado, como o definido no tópico 2.12 da Licença de 
Operação nº 1361/2016. De maneira geral, seu objetivo é mitigar os impactos 
ambientais nas áreas de atuação dos empreendimentos, por meio da proposição 
de soluções viáveis e eficazes.

4.  Comitê de monitoramento participativo

O comitê de monitoramento participativo é definido, de maneira geral, 
como um grupo dinâmico, podendo integrar representantes do poder público, 
membros da sociedade civil, instituições acadêmicas e organizações sem fins lu-
crativos, que se interligam com o objetivo de obter o mesmo poder de deliberação 
na tomada de decisões à respeito da exploração e utilização dos recursos naturais 
e na execução de grandes empreendimentos, por exemplo (XAVIER, 2019).

Dessa maneira, a integração entre esses diferentes grupos, garante que 
os diferentes segmentos impactados, ou sob ameaça de impacto, tenham seus 
anseios e necessidades considerados, fato que exerce grande influência para a 
criação de políticas públicas e medidas normativas que atingem diretamente a 
garantia de um desenvolvimento sustentável nos âmbitos econômico, social e 
político e, consequentemente, a melhoria da qualidade dos habitantes da região 
afetada.

Os contextos em que o comitê de monitoramento participativo surge são 
bastante diversos, podendo ser instalado em situações de cunho ambiental, so-
cial, cultural e econômico, fato que dificulta a comparação entre os comitês. En-
tretanto, apesar de cada experiência de execução dos comitês ser única, é possível 
realizar essa comparação por meio do estabelecimento comum de quatro etapas 
operacionais principais e as suas respectivas dimensões de base (XAVIER, 2019).

As referidas etapas que iremos utilizar como embasamento foram estabe-
lecidas pelo professor André Xavier, com base na literatura sobre monitoramento 
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participativo (Guijt & Gaventa, 1998) e sobre ciência cidadã (Conrad & Hil-
chey, 2011; Danielsen et al., 2008) e sobre a planificação estratégica (Ecoplan-
-International & UN-Habitat, 2005), as quais consistem na chamada e orga-
nização, priorização e criação de uma visão, monitoramento, comunicação e 
acompanhamento.

A primeira etapa refere-se à convocação do comitê de monitoramento, e o 
estudo sobre a situação legal e o contexto ambiental em que este irá atuar, além 
de realizar a organização ao que concerne às condições de trabalho dos partici-
pantes do comitê. A segunda etapa trata da discussão entre os diversos segmen-
tos que compõe o comitê de monitoramento, para estabelecer quais questões 
serão priorizadas e monitoradas a curto e a longo prazo. (XAVIER, 2019).

A terceira consiste na tarefa principal a ser realizada no comitê: o plane-
jamento e a execução de um esquema de monitoramento, devendo-se ressaltar 
a importância do desenvolvimento de um programa de comunicações para in-
formar as comunidades envolvidas acerca dos processos e resultados. Por fim, a 
quarta etapa equivale ao acompanhamento dos problemas identificados durante 
o monitoramento, além de elaborar possíveis soluções para sanar a problemáti-
ca. Todavia, esses problemas - muitas vezes - podem estar relacionados com o 
processo de monitoramento, mais com que o resultado que este demonstrou, em 
razão da falta de confiança da comunidade nos agentes e mecanismos utilizados 
para fazer as análises. (XAVIER, 2019).

Em relação às dimensões que permeiam as quatro etapas mencionadas 
anteriormente, estas foram elaboradas a partir de conclusões feitas pelos mem-
bros dos comitês de monitoramento durante conferências e capacitações rea-
lizadas em períodos anteriores à elaboração desse estudo (XAVIER, 2019). A 
primeira dimensão é a governança interna, a qual trata da dinâmica de formação 
do comitê - considerando aspectos de inclusão e transparência -, a tomada de 
decisões sobre as relações estabelecidas entre as instituições, como universida-
des e companhias empreendedoras.

A segunda consiste na aprendizagem, ressaltando a importância de co-
nhecimentos não apenas técnicos, mas também tradicionais, para o melhor de-
senvolvimento e resultado do monitoramento. A terceira dimensão é a socioe-
conômica, que visa examinar as condições culturais, econômicas e sociais que as 
comunidades da região se inserem. Por último, a quarta refere-se às condições 
do meio ambiente, como a fauna e a flora, a quantidade e a qualidade da água, 
do clima e do ar.

Diante do exposto, a execução dessas etapas e dimensões admite a parti-
cipação - ou não - dos cidadãos, devendo analisar o tipo de participação possí-
vel em cada caso concreto. Os tipos de participação definidas relacionam-se ao 
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modelo de execução do monitoramento, são elas: execução externa (feita por 
pessoas alheias à comunidade), execução supervisionada pelo comitê (realiza-
da por pessoas que não pertencem à comunidade, mas sob constante supervi-
são do comitê), execução conjunta (ocorre por meio da colaboração de agentes 
externos e internos à comunidade) e a execução por parte do comitê, ou seja, 
quando este realiza a atividade em questão. Entretanto, a definição do nível de 
participação popular que se julga necessária e suficiente para o melhor exercício 
do monitoramento, ainda é uma questão incerta e bastante debatida no cenário 
atual, em razão de sua variação de acordo com cada localidade.

A partir da consideração das referidas maneiras de execução do moni-
toramento participativo, e levando-se em consideração o contexto minerário 
latino-americano, estudos recentes concluíram que estes comitês podem exer-
cer diversas funções em relação ao monitoramento participativo relacionado à 
água (XAVIER, 2019). Todavia, embora existam algumas semelhanças, não se 
deve confundir os conceitos de comitê de monitoramento e de comitê de bacia 
hidrográfica.

Apesar dos comitês de bacia hidrográfica terem uma dinâmica de forma-
ção semelhante ao comitê de monitoramento participativo, existem relevantes 
diferenças que devem ser consideradas. O comitê de bacia hidrográfica é com-
posto pelos representantes do poder público, pela sociedade civil e pelos usuá-
rios da água proveniente da bacia hidrográfica em questão, com o propósito de 
gerenciar os recursos hídricos de maneira que atenda às demandas e anseios dos 
diversos segmentos que compõem o comitê.

A principal diferença que deve ser destacada faz referência à delimitação 
da área de atuação dos comitês em questão. Ao contrário dos comitês de mo-
nitoramento, que se restringem a atuar em uma região atingida por um proje-
to específico, os comitês de bacia hidrográfica operam em determinadas bacias 
hidrográficas, delimitadas por divisores de água cujos cursos d’água, de modo 
geral, convergem para uma única foz localizada no ponto mais baixo da região, 
podendo abranger diversos municípios de diferentes estados ou regiões.

Para exemplificar essa distinção iremos evidenciar o comitê de monito-
ramento ambiental participativo na Mina Orcopampa, no Peru, operada pela 
Companhia de Minas Buenaventura desde 1967, para a obtenção de ouro e prata 
por meio de uma exploração subterrânea. O referido comitê surgiu em 2010, 
a partir de um convênio entre a comunidade da região afetada, a empresa em 
questão e o Estado, durante a etapa de operação da mina, em razão dos impactos 
gerados pela companhia de mineração nos corpos de água, devido às descargas 
de águas contaminadas e de rejeitos. (XAVIER, 2019).
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Entretanto, embora o comitê em questão tenha se originado a partir de 
impactos no setor hídrico, e tenha priorizado o monitoramento no que tange às 
consequências provocadas nesse setor diante das atividades minerárias, ele atua 
de maneira mais individualizada - quando comparado à atuação dos comitês de 
bacia hidrográfica -, pois se restringe à análise das consequências que a atividade 
minerária provoca na comunidade ou município em que atua.

Outrossim, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim (CBHRM), 
no Pará, instituído em setembro de 2019, demonstra a diferenciação na aplica-
bilidade e abrangência dos referidos tipos de comitês expostos no presente tra-
balho. Conforme o disposto na Resolução CERH Nº 16, de 23 de novembro de 
2018, a qual estabelece as diretrizes para a composição e aplicação dos comitês 
de bacia hidrográfica no Estado do Pará, o comitê de bacia hidrográfica deve rea-
lizar a adequação dos recursos hídricos levando em consideração as diversidades 
físicas, bióticas, demográficas, econômicas e culturais da área abrangida. Nesse 
contexto, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim atua nas áreas que 
compreendem os limites geográficos da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim, 
abrangendo 12 municípios localizados na Unidade Hidrográfica da Costa Atlân-
tica - Nordeste.

Embora o comitê de monitoramento ambiental instalado na região da 
Mina Orcopampa tenha como propósito monitorar a qualidade das águas super-
ficiais e, consequentemente, propor soluções para a melhoria das condições de 
vida da comunidade, este se restringe apenas à localidade em que atua o projeto 
minerador. Dessa maneira, não seria adequado denominá-lo de comitê de bacia 
hidrográfica, em razão de ter seu território de atuação delimitado pelo empreen-
dimento minerador, e não por divisores de água.

A partir dessa comparação, ressalta-se que a diferenciação enfatizada nes-
te tópico, ao que refere-se às distintas abrangências dos dois tipos de comitês em 
questão, possibilita concluir que o comitê de monitoramento ambiental partici-
pativo permite que a análise dos impactos ambientais provocados pelos projetos 
mineradores, levando em consideração as prioridades selecionadas para o devi-
do monitoramento, seja estudada de maneira mais individualizada.

A instituição de um comitê de monitoramento individualizado demons-
tra-se de grande importância para que os anseios e modos de vida das comuni-
dades tradicionais, como sua cultura, habitação e crença, sejam considerados e 
respeitados no momento das tomadas de decisões referentes às ações das empre-
sas mineradoras.

Diante do exposto, por meio da cooperação entre a comunidade atingida, 
a empresa mineradora e o Estado, os comitês de monitoramento participativo 
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conseguem desenvolver mecanismos mais eficazes de supervisão e proteção do 
meio ambiente que respeitam os direitos e consideram as aspirações de cada um 
desses três âmbitos (esferas pública, público-privada e sociedade civil). Desse 
modo, com a implementação de um comitê de monitoramento eficaz, que pos-
sibilita a crescente inclusão social em razão da maior proximidade com a comu-
nidade local, o problema da desconfiança entre a comunidade, as companhias 
mineradoras e o Estado são mitigados, dando lugar a uma melhor gestão dos 
problemas ambientais.

5.  Conclusão

No presente trabalho podemos asseverar que, apesar das diversas adap-
tações e esforços necessários no âmbito das empresas, da sociedade e do Estado 
para a instituição de um comitê de monitoramento ambiental participativo, no 
contexto do Projeto Minerador S11D, a execução e aplicabilidade do referido 
comitê demonstra-se viável e de suma importância para o cumprimento do dis-
posto no Parecer Consultivo 23/2017 e na meta 16.7 da Agenda ONU 2030.

O comitê de monitoramento ambiental participativo pode surgir a partir 
de organizações civis já existentes na comunidade, petições da sociedade civil 
que expressem a vontade em formar um comitê como maneira de garantir um 
diálogo mais direto com as empresas e órgãos públicos ou conflitos abertos en-
tre comunidades e empresas, contanto que o interesse na formação do comitê 
de monitoramento participativo seja estabelecido de maneira expressa, pois os 
comitês não podem iniciar de modo espontâneo. Dessa maneira, a formação do 
comitê a partir das manifestações das insatisfações provocadas pelos projetos 
mineradores, abre espaço para um amplo debate acerca das soluções para os 
impactos em questão.

Nesse seguimento, podemos analisar os benefícios da possível instituição 
de um comitê de monitoramento participativo no contexto do Projeto Minera-
dor S11D. Conforme exposto ao longo do presente trabalho, a comparação entre 
os comitês é algo ainda bastante dificultoso, em razão das minuciosas e indivi-
dualizadas análises necessárias para a formação de um comitê, como o estudo 
do clima, do solo, das condições culturais e sociais da comunidade. Entretanto, é 
viável estabelecer alguns dos benefícios que a implementação do comitê propor-
cionaria ao projeto minerador em questão.

A dinâmica de funcionamento do comitê de monitoramento participativo 
permite que este esteja mais próximo das comunidades vulneráveis, em virtude 
de sua análise individualizada e restrita aos impactos provocados em decorrên-
cia das atividades minerárias, fato que permite a maior participação e inclusão 
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da comunidade local nas tomadas de decisão referentes ao projeto minerador. 
Ademais, a maior interação e o contato direto entre a sociedade civil, a esfera 
pública-privada e a esfera pública, possibilita a amenização de alguns problemas, 
como a insegurança da comunidade em relação aos demais órgãos do comitê, 
o desrespeito aos direitos da população local e a tomada de decisão arbitrária a 
respeito da implementação das atividades mineradoras.

Portanto, o referido comitê demonstra-se como um espaço aberto para 
o diálogo e para a exposição das problemáticas dos segmentos afetados pelos 
grandes empreendimentos mineradores, viabilizando a elaboração de medidas 
de correção ou prevenção aos possíveis impactos ambientais gerados pelo pro-
jeto minerador, conforme demonstrado no exemplo da Mina Orcopampa, no 
Peru. Esse fato, comprovadamente, é benéfico - a médio e a longo prazo - para 
a redução dos conflitos existentes entre a comunidade, o Estado e as empresas, 
gerados pela desconfiança entre esses atores, e para o combate e prevenção aos 
impactos ambientais gerados pelos grandes projetos.

Nesse viés, a instituição de um comitê de monitoramento ambiental par-
ticipativo no Projeto Minerador S11D seria de grande valia para garantir de ma-
neira eficaz a tomada de decisão inclusiva, participativa e representativa, confor-
me dispõe a meta 16.7 da Agenda 2030 da ONU.
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Resumo: O presente estudo examina a opção da utilização da arbitragem pela 
Administração Pública Federal como meio de estimular investimentos priva-
dos no setor de infraestrutura. Aborda-se a crescente inserção de cláusula arbi-
tral nos contratos administrativos do setor de infraestrutura. Conclui-se que a 
adoção da arbitragem reflete a atual política pública para solução alternativa de 
conflitos.
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Abstract: The presente study examines the option of Federal Public Admin-
istration in the use of arbitration as an instrument to stimulate private invest-
ments in the infrastructure sector. The increase insertion of arbitration clause in 
administrative contracts is examined. It`s concluded that the use of arbitration 
reflects in public politic for alternative conflict resolution.

Keymord: Arbitration. Public Administration. Public Politic.

1.  Introdução

Diante da escassez de recursos financeiros para realizar obras necessárias 
à expansão da infraestrutura, a Administração Pública Federal vem criando o 
arcabouço normativo para viabilizar o investimento do setor privado nos trans-
portes aquaviário, rodoviário e aéreo, objetivando a eficiência dos serviços pú-
blicos prestados e viabilizando o desenvolvimento econômico do país.

Nesse contexto, surge a necessidade de adotar mecanismos que permitam 
a resolução de conflitos relacionados aos contratos de concessão de serviço públi-
co de forma mais ágil, garantindo, ainda, segurança jurídica na solução do litígio.

A relevância na busca de métodos alternativos de resolução de contro-
vérsias decorre do assoberbamento do Poder Judiciário brasileiro. Além disso, 
a adoção de mecanismos eficientes para obter a pacificação social representa o 
avanço da sociedade45.

Dentre as espécies de múltiplas portas ofertadas para resolução de confli-
tos de forma alternativa6, destaca-se a arbitragem, que consiste em submeter a 

4 A sobrecarga do Poder Judiciário no Brasil atinge hoje limites inimagináveis com quase 100 
milhões de casos acumulados (Justiça em Números, 2015) e ensejou a criação de Centros 
Judiciários de Solução Consensual de Conflitos com setores de atendimento pré-processual, 
negociação, conciliação, mediação, práticas restaurativas, arbitragem e, se necessário, com o 
instrumento e o julgamento.

 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e Arbitragem. 2ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2016. 
(Coleção saberes do direito), p. 148.

5 NALINI, José Renato. É urgente construir alternativas à justiça. In: ZANETI JUNIOR, Hermes; 
CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça Multiportas: Mediação, conciliação, arbitragem e 
outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 27-34.

6 Múltiplas portas de resolução de conflitos retratam a mais ampla oferta de meios, métodos, 
formas e mecanismos (vinculantes ou não) colocados à disposição do cidadão, como estímulo 
do Estado, a fim de que ocorra o adequado encaminhamento dos conflitos para os canais 
disponíveis.

 (...)
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decisão de determinada questão a um terceiro imparcial que não o Estado-Juiz, 
estando as partes vinculadas à decisão ali proferida78.

A obra de Roberto Portugal Bacellar cita que os arbitralistas informam 
muitas vantagens para a Administração Pública com a utilização da arbitragem, 
dentre elas, a prevalência da autonomia da vontade das partes, a segurança, a 
especialidade, a efetividade e a celeridade9.

Assim, diante do avanço da justiça multiportas, que também é materializa-
da pelo manejo de métodos alternativos para solucionar controvérsias relaciona-
das à Administração Pública10, torna-se relevante mencionar a opção apresentada 
no Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019, no sentido de utilizar a arbitra-
gem como instrumento para dirimir conflitos alusivos às matérias expressamente 
ali estabelecidas nos contratos administrativos do setor de infraestrutura.

2.  A previsão normativa de utilização da arbitragem pela administração 
pública federal

A arbitragem foi disciplinada no ordenamento jurídico pátrio, por meio 
da edição da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, sendo a principal norma 
vigente que trata da matéria.

Quando foi promulgada a Lei nº 9.307/1996, dispunha, tão somente, que a 
arbitragem poderia ser utilizada para dirimir litígios relativos a direitos patrimo-
niais disponíveis, havendo omissão a respeito da aplicação do referido instituto à 
Administração Pública Federal.

 Integram essas tantas técnicas, a negociação, a mediação, a conciliação, a avaliação técnica 
(neutra por terceiro), o aconselhamento, o ombudsman, a arbitragem, “med-arb” (combinação 
de mediação e arbitragem).

 BACELLAR, Idem. p.79/80.
7 GRINOVER, Ada Pellegrini. Arbitragem e Prestação de Serviços Públicos. R. Dir. Adm., Rio de 

Janeiro, 233: 377-385, Jul./Set. 2003. Disponível em: < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.
php/rda/article/viewFile/45459/45041 >. Acesso em 02 de junho de 2020.

8 A arbitragem – meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou 
mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, 
sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença 
judicial – é colocada à disposição de quem quer que seja, para solução de conflitos relativos a 
direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam dispor.

 Trata-se de mecanismo privado de solução de litígios, por meio do qual um terceiro, escolhido 
pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes.

 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3 ed. rev. 
Atual. Ampl. São Paulo: Atlas, 2009, p. 31.

9 BACELLAR, Idem, p. 151.
10 MEDAUAR, Odete. Meios consensuais de solução de litígios relativos à administração pública. 

Estudos atuais sobre ato e processo administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 5-9.
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O artigo publicado por Ada Pellegrine Grinover11 sobre a arbitragem e a 
prestação de serviços públicos, no ano de 2003, demonstra a dúvida existente à 
época sobre a (im)possibilidade de utilização da arbitragem pela Administra-
ção Pública, sendo concluído pela referida autora que não subsiste dúvida sobre 
a admissibilidade da arbitragem envolvendo a Administração Pública, direta e 
indireta.

A Lei nº 13.129, de 26 de maio de 201512, estabeleceu expressamente a 
possibilidade de a Administração Pública utilizar-se de forma ampla da arbitra-
gem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

No texto elaborado por Alexandre Santos de Aragão, denominado de “A 
arbitragem no Direito Administrativo”13, é citado que a utilização da arbitragem 
no campo da Administração Pública empresarial encontra-se em acelerada ex-
pansão em razão, dentre outros motivos, a demora crescente para obtenção de 
uma decisão judicial definitiva.

Antes da edição da Lei nº 13.129/2015, já existia compreensão, inclusive 
do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre a legitimidade de as entidades da 
Administração Pública submeterem-se à arbitragem (arbitrabilidade subjetiva). 
Contudo, após a edição da referida Lei, foi facultada às entidades administrati-
vas, por expresso permissivo legal, dirimir seus conflitos de interesses pelo mé-
todo arbitral, no que se refere aos direitos patrimoniais disponíveis (arbitrabili-
dade objetiva).

No entanto, cumpre lembrar que a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, incluiu o art. 23-A na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 199514, prevendo a 
possibilidade de o contrato de concessão estabelecer o emprego de mecanismos 
privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, 
havendo possibilidade expressa de utilização da arbitragem.

11 GRINOVER, Idem.
12 Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015.
 (...)
 § 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 

conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.
13 ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Arbitragem no Direito Administrativo. Revista da AGU, 

Brasília-DF, v. 16, n. 03, p.19-58, jul./set. 2017. Disponível em: <https://seer.agu.gov.br/index.
php/AGU/article/view/1935>. Acesso em 02 de junho de 2020.

14 Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.
 Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para 

resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser 
realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 
1996.
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Nesse mesmo sentido, a Lei nº 11.079, de 30 de novembro de 200515, 
estabelece a previsão de utilização da arbitragem nos contratos de parceria 
público-privada.

Ademais, o art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que 
instituiu o Código de Processo Civil vigente, estabelece que é permitida a arbi-
tragem na forma da lei.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ16 já se posicionou sobre a utilização 
do juízo arbitral em demandas relacionadas à Administração Pública no mo-
mento atual17.

Registre-se que, recentemente, foi publicado o Decreto nº 10.025/2019, 
que trata especificamente da adoção da arbitragem como instrumento para diri-
mir litígios que envolvam a administração pública federal nos setores portuário 
e de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário.

Vale citar, também, o julgamento histórico realizado pelo Supremo Tri-
bunal Federal – STF, no Agravo de Instrumento nº 52.181, no ano de 1973, a 
quase meio século atrás, que ficou conhecido como “caso Lage”. O citado caso 
versava, em síntese sobre a incorporação pela União de bens e direitos das Or-
ganizações Lage e do espólio de Henrique Lage, sob a justificativa de interesse 
na defesa nacional. Foi instituído de forma consensual juízo arbitral para que 
fosse definido o valor final a ser restituído aos antigos proprietários. Após a 
emissão do laudo arbitral sobre o valor a ser pago, a União buscou, posterior-
mente, contestar a constitucionalidade da arbitragem. Contudo, o STF reco-
nheceu a legitimidade de decisão proferida em sede de processo arbitral em 
desfavor da União, sendo o citado caso concreto o mais conhecido a respeito 

15 Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.
 Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a 

submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 
15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:

 (...)
 III – o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a 

ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro 
de 1996, para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato.

16 STJ, CC 139.519/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra 
Regina Helena Costa, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 10/11/2017.

17 Vale lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise da SE 5.203-AgR, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/4/2004, reconheceu a constitucionalidade da Lei de 
Arbitragem.
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da discussão relacionada à admissão da arbitragem para dirimir litígio envol-
vendo a Administração Pública Federal18.

Outro caso concreto emblemático sobre a possibilidade de utilização da 
arbitragem pela Administração Pública foi enfrentado pela Consultoria-Geral 
da República, à época o órgão superior de consulta e de assessoramento do Po-
der Executivo, no ano de 1955, no Processo P.R. nº 11.210-55, por meio de pare-
cer de Temistocles Brandão Cavalcânti, sobre a possibilidade de a Administração 
Pública instituir Juízo Arbitral, com a concordância da Companhia São Paulo 
Railway, para dirimir controvérsia contratual existente entre ambas19.

Em relação ao manejo da arbitragem por entidades públicas em outros 
países, Arnold Wald destaca que as legislações dos Estados Unidos, da Ingla-
terra, da Alemanha, da Holanda, da França e de países escandinavos utilizam 
cláusula de arbitragem em contratos administrativos20.

Deste modo, tem-se que a arbitragem possui amplo amparo no sistema 
jurídico brasileiro e de outros países, havendo embasamento para sua utilização 
nas controvérsias relacionadas ao direito patrimonial disponível da Administra-
ção Pública.

3.  A cláusula arbitral nos contratos de concessão de serviço público no 
setor de infraestrutura
A realização de grandes obras de infraestrutura, que são imprescindíveis 

para o desenvolvimento econômico do país e para o aprimoramento dos serviços 

18 A primeira discussão que se tem notícia sobre arbitrabilidade de litígio envolvendo entes 
ligados à Administração Pública deu-se no julgamento do famoso “Caso Lage”, em 1973, pelo 
STF. Naquela ocasião, por unanimidade, decidiu-se que “impedir o uso da arbitragem pela 
Fazenda Pública em suas relações de natureza contratual ou privada constituiria indevida 
restrição à autonomia de vontade”. O processo em questão decorreu de incorporação pela 
União (Dec.-lei 4.648/1942) de bens e direitos das Organizações Lage e do espólio de Henrique 
Lage, sob alegação de interesse da defesa nacional. Após avaliação dos bens, determinou-se sua 
venda para pagamento de débitos para com a União, devendo o saldo ser restituído à família 
(antigos proprietários). Esta propôs a criação de um juízo arbitral, para processar a avaliação e 
o consequente encontro de contas, o que foi aceito pela União. Foi proferido laudo, fixando-se 
indenização a ser paga pela União. Após aceitar a decisão dos árbitros, a União posteriormente 
buscou contestar a arbitragem, sob o fundamento de que o juízo arbitral instaurado para 
decidir questão envolvendo o Estado seria inconstitucional.

 ROCHA, Caio Cesar Vieira. Arbitragem e Administração Pública: nova disciplina normativa 
após a Lei 13.129/2015. Revista de Arbitragem e Mediação. vol. 49. ano 13. p. 103-126. São 
Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2016.

19 Parecer 171-X referente a uma Reclamação da São Paulo Railway Company, publicado na 
Revista de Direito Administrativo, n. 45, p. 499-518, jul./set. 1956.

20 WALD, Arnoldo. A infra-estrutura, as PPPs e a arbitragem. Revista Direito Público, Porto 
Alegre, v. 2, n.10, p. 16-30, out/dez. 2005.



 71

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

públicos, necessita de aportes vultosos de capital, porém a Administração Públi-
ca não possui recursos financeiros disponíveis, pelo que é necessário garantir 
segurança jurídica para que o setor privado realize os investimentos21.

Com efeito, o Poder Público, no exercício da função regulatória, deve, 
também, viabilizar a adoção de sistema alternativo de resolução de disputas, que 
permita a redução de riscos e custos transacionais futuros, motivo pelo qual a ar-
bitragem possui relevância singular, nesse contexto, tendo em vista a celeridade, 
a informalidade procedimental e a especialização dos julgadores22.

Portanto, a utilização da arbitragem para dirimir conflitos oriundos de 
contratos administrativos relacionados à área de infraestrutura demonstra-se re-
levante no sentido de que potencializa o número de interessados na consecução 
do objeto, preservando, dessa forma, o princípio constitucional da eficiência e 
da economicidade23.

A publicação do Decreto nº 10.025/201924, que trata especificamente da 
adoção da arbitragem como instrumento para dirimir litígios que envolvam a 
Administração Pública Federal, nos setores portuário e de transporte rodoviário, 
ferroviário, aquaviário e aeroportuário demonstra a atual opção de empregar o 
referido meio alternativo de solução de conflitos, em substituição à jurisdição es-
tatal, para solucionar litígios oriundos de contratos administrativos relacionados 
ao setor de infraestrutura.

O emprego efetivo da arbitragem nos contratos celebrados pela Adminis-
tração Pública Federal, especialmente os de longo prazo, já pode ser verificado 
em contratos administrativos firmados pelo Poder Público.

21 MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da administração pública. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 33/36.

22 Idem.
23 No campo das atividades estatais delegadas à iniciativa privada, entre as quais os monopólios 

públicos (petróleo, gás natural, mineração e energia nuclear – arts. 176 e 177, CF), tais restrições 
podem ainda afastar potenciais investidores, violando o princípio da competitividade, 
insculpido inclusive no art. 3º da Lei de Licitações, pelo qual o Estado deve tomar todas as 
medidas possíveis para ampliar o número de competidores em suas licitações, com o que 
malferiria também os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade.

 Em ambos os casos, a obstrução da via arbitral implicaria o aumento dos custos ou a redução 
dos ganhos administrativos – o que violaria também o princípio constitucional da eficiência.

 ARAGÃO, Idem.
24 Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019.
 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a arbitragem, no âmbito do setor portuário e de transportes 

rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário, para dirimir litígios que envolvam a União 
ou as entidades da administração pública federal e concessionários, subconcessionários, 
permissionários, arrendatários, autorizatários ou operadores portuários.
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Os contratos de concessão firmados, atualmente, pela Agência Nacional 
de Aviação Civil – ANAC já possuem cláusula arbitral, no sentido de resolver 
os litígios relacionados a direito patrimonial disponível decorrente do contrato 
administrativo25.

Nesse mesmo sentido, a Agência Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT estabelece, nos contratos de concessão, a arbitragem como meio de reso-
lução de conflitos26.

25 As cláusulas abaixo transcritas estão previstas na minuta padrão de contrato de concessão para 
ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos integrantes dos blocos nordeste, centro-
oeste e sudeste.

 2.1. O objeto do presente contrato é a Concessão dos serviços públicos para a ampliação, 
manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária dos Complexos Aeroportuários 
integrantes dos Blocos Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, a serem implementadas em fases:

 (...)
 17.5 Serão definitivamente resolvidos por arbitragem, observadas as disposições da presente 

seção e da Lei n°. 9.307, de 23 de setembro de 1996, todos os litígios havidos entre as partes 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, exclusivamente decorrentes do Contrato de 
Concessão ou a ele relacionados, relativos a direitos patrimoniais disponíveis, assim definidos 
nos termos da Lei n.º 13.448/2017, verificados durante a execução ou após a extinção do 
contrato, após decisão definitiva da autoridade competente, ressalvadas matérias especificadas 
em ato regulamentar superveniente.

 (...)
 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Disponível em: https://www.anac.gov.br/assuntos/

paginas-tematicas/concessoes/nova-rodada/contratos-e-anexos/contrato.pdf#page66. Acesso 
em 02 de junho de 2020.

26 As cláusulas abaixo transcritas estão previstas na minuta padrão de contrato de concessão para 
exploração do serviço público de transporte ferroviário de passageiros.

 4 Objeto do Contrato
 4.1 O objeto do presente Contrato é a concessão do Serviço Ferroviário na Estrada de Ferro EF-

222, no trecho Rio de Janeiro - Campinas, incluindo a operação, manutenção e conservação do 
TAV Rio de Janeiro - Campinas, precedida do fornecimento e montagem da proteção acústica, 
dos Sistemas, do material rodante e dos equipamentos de manutenção (“Concessão”), no 
prazo e nas condições estabelecidos no presente instrumento e em seus Anexos.

 (...)
 43 Arbitragem
 43.1 As Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem toda e qualquer controvérsia ou 

disputa entre elas oriunda ou relacionada ao Contrato ou a quaisquer contratos, documentos, 
anexos ou acordos a ele relacionados, que não tenha ou não possa ser resolvida de forma 
amigável por meio de negociações de boa-fé conduzidas entre as Partes ou por meio da 
Comissão Técnica de que trata a Cláusula 42 acima, e que não se refiram a questões econômico-
financeiras relacionadas ao Contrato.

 Agência Nacional Transporte Terrestre – ANTT. Disponível em: http://portal.antt.gov.br/
index.php/content/view/22586/Minuta_do_Contrato_de_Concessao.html. Acesso em 02 de 
junho de 2020.
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Nos citados contratos administrativos, a cláusula arbitral é a convenção 
existente, cujo conteúdo versa sobre o compromisso das partes em submeter à 
arbitragem os conflitos que, porventura, possam surgir do cumprimento ou in-
terpretação das relações jurídicas estabelecidas por contrato, como estabelece o 
art. 4º da Lei nº 9.307/199627.

Por disposição legal (art. 8º da Lei nº 9.307/199628), a cláusula compromis-
sória é autônoma em relação ao contrato de modo que mesmo ocorrendo nuli-
dade ou outros vícios contratuais não implica, necessariamente, em nulidade da 
cláusula arbitral

Já o compromisso arbitral é a convenção bilateral pela qual as partes re-
nunciam à jurisdição estatal e se obrigam a se submeterem ao conflito existente 
aos árbitros escolhidos pelas próprias partes.

O compromisso arbitral pode ser judicial e refere-se à controvérsia já ajui-
zada perante à justiça ordinária, celebrando-se, então, por termo nos autos, pe-
rante o juízo ou tribunal por onde corre a demanda, ou pode ser extrajudicial, se 
inexiste demanda judicial. Não havendo processo judicial, será celebrado com-
promisso arbitral por escritura pública ou particular, assinada pelas partes e por 
duas testemunhas (art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.307/199629).

O Superior Tribunal de Justiça – STJ, analisando pedido de homologação 
de sentença estrangeira, asseverou que as duas espécies de convenção de arbi-
tragem, que são a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, originam 
o processo arbitral, pois nos referidos ajustes as partes ajustaram que eventual 
conflito relativo ao contrato firmado seria submetido ao juízo arbitral. Foi escla-
recido, também, que a diferença entre as duas formas de ajuste consiste no fato 
de que, enquanto o compromisso arbitral se destina a submeter ao juízo arbitral 
uma controvérsia concreta já surgida entre as partes, a cláusula compromissória 

27 Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 
tal contrato.

28 Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, 
de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 
compromissória.

29 Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 
arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial.

 § 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juízo ou 
tribunal, onde tem curso a demanda.

 § 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por 
duas testemunhas, ou por instrumento público.
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objetiva submeter a processo arbitral apenas questões indeterminadas e futuras, 
que possam surgir no decorrer da execução do contrato30.

Constata-se, portanto, que a cláusula compromissória não representa um 
contrato perfeito e acabado (pacto futuro e incerto), constituindo uma medida 
preventiva, em que as partes simplesmente prometem efetuar um contrato de 
compromisso se surgir conflito. Por sua vez, o compromisso tem força vincu-
lativa e faz com que as partes se comprometam a submeter certa pendência à 
decisão de árbitros regularmente constituídos.

O Juízo Arbitral consiste na efetiva instauração do processo arbitral, que 
ocorre por meio da convenção de arbitragem, que compreende a cláusula com-
promissória e o compromisso arbitral31.

A convenção de arbitragem representa negócio jurídico advindo da auto-
nomia privada ou da autoregulação de interesses, possibilitando às partes, liber-
dade de celebração e de estipulação32.

Relevante efeito convenção arbitral é a exclusão da análise do conflito pelo 
Poder Judiciário, porquanto o juiz estatal está impedido de apreciar o mérito, 
sendo que a resolução da lide deve ocorrer por meio de decisão prolatada pelos 
árbitros escolhidos pelas partes33.

Destaque-se, ainda, que o art. 8º, Parágrafo único, da Lei nº 9.307/1996, 
estabelece o princípio da competência-competência, cujo teor é no sentido de 

30 STJ, SEC 1.210/GB, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Corte Especial, julgado em 20/06/2007, 
DJ 06/08/2007.

31 (...) 4.1 A convenção de arbitragem (gênero), compreende a cláusula compromissória e o 
compromisso arbitral (espécies). Devem ambos os instrumentos conter a manifestação 
expressa das partes em submeter à arbitragem as controvérsias surgidas durante a relação 
negocial.

4.2 A cláusula compromissória é “a convenção através da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a 
tal contrato” (artigo 4º), podendo ser cláusula propriamente dita, ou parte acessória do contrato 
prevista em instrumento anexo que faça referência ao contrato principal (artigo 4º, § 1º).

 (...)
 4.3 O compromisso arbitral é “a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 

arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial” (artigo 9º).
 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Arbitragem: indispensabilidade do compromisso arbitral. 

Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, ano 21, nº 8, p. 1136, out./
dez. 2013.

32 VARGAS, Daniel Vianna. Cláusula de renúncia à ação anulatória: os limites das disposições 
de direitos nas convenções de arbitragem. In: CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro; GRECO, 
Leonardo; DALLA, Humberto (orgs.). Temas controvertidos na arbitragem à luz do código de 
processo civil de 2015. 1º ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, p.57.

33 CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem: mediação: conciliação: resolução CNJ. 5ª ed. 
revista, atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.186/187.
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determinar a primazia do juízo em detrimento à jurisdição estatal para resolver con-
trovérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória343536.

Assim, a opção pela utilização da arbitragem pela Administração Pública 
permite que os árbitros possuam poderes para instruir e julgar os conflitos dali 
decorrentes em substituição ao juiz estatal, o que evidencia a relevância na inser-
ção da cláusula arbitral nos contratos administrativos.

Com efeito e à luz das normas existentes, é possível sustentar que a utiliza-
ção da cláusula arbitral nos contratos administrativos relacionados ao setor de in-
fraestrutura constitui reflexo do direcionamento da política pública para atrair in-
vestidores nos projetos de infraestrutura, como será abordado no tópico seguinte.

4.  O emprego da arbitragem como programa de ação governamental

Na acepção ampla, a expressão “política pública” pode ser considerada 
como metas públicas conscientes ou programas de ação governamental voltados 
à coordenação dos meios à disposição do Estado e das atividades privadas, com 
a finalidade de realizar objetivos socialmente relevantes e politicamente deter-
minados, inclusive na prestação de serviços e na atuação normativa, reguladora 
e de fomento373839.

34 Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, 
de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula 
compromissória.

 Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões 
acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha 
a cláusula compromissória.

35 Sobre a competência do juízo arbitral para dirimir controvérsia relacionada à cláusula 
compromissória, vale citar o julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp 1598220/RN, 
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01/07/2019, que aborda o princípio 
da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz) no âmbito do processo arbitral.

36 É preciso observar, assim, a regra da Kompetenzkompetenz do juízo arbitral: é do juízo arbitral 
a competência para examinar a sua própria competência.

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. 19ª ed. Salvador: Jus Podivum, 2017, p. 727.

37 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos 
fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. Revista de 
Direito do Estado, v. 1, n. 3, p. 17-54, jul./ set. 2006.

38 Para Eros Roberto Grau, “a expressão políticas públicas designa todas as atuações do Estado, 
cobrindo todas as formas de intervenção do poder público na vida social”.

 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p.25.

39 A noção operacional de política estaria mais próxima do conceito de atividade, como 
“programas de ação do governo para a realização de objetivos determinados, num espaço de 
tempo certo”.
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A partir do conceito acima citado e da Lei nº 13.129/2015, que alterou a 
Lei nº 9.307/1996, tem-se que a faculdade conferida à Administração Pública de 
utilizar a arbitragem para dirimir conflitos, relativos a direitos patrimoniais dis-
poníveis, representa opção política adotada na utilização de meios alternativos 
de solução de controvérsias.

Por sua vez, a Lei nº 11.196/2005, que incluiu o art. 23-A na Lei nº 
8.987/1995, e a Lei nº 11.079/2005, editadas há mais de 15 (quinze) anos, corro-
bora a citada escolha e demonstra a criação de normas reguladoras para o setor 
de concessões de serviços públicos no sentido de utilizar a arbitragem para diri-
mir litígios relativos a contrato administrativo firmado sobre o assunto40.

No artigo intitulado “O cabimento da Arbitragem nos Contratos Admi-
nistrativos”, produzido por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara, sus-
tenta-se que é pacífica a possibilidade de prestação de serviço público ser objeto 
de delegação a particulares, o que se faz mediante contratação41.

Consequentemente, os direitos advindos da exploração do referido ser-
viço por terceiros são passíveis de negociação. Logo, preços, condições de paga-
mento, cronograma de investimentos e tudo o que estiver relacionado à explora-
ção econômica do serviço pode ser objeto de contratação e, nesta condição, ter 
seus conflitos dirimidos por arbitragem42.

Especificamente, no setor de infraestrutura, a escolha pela solução alter-
nativa de conflitos, pode ser verificada na edição do Decreto nº 10.025/201943, 

 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 
2006, p.255.

40 Antes mesmo da entrada em vigor da Lei 13.129/2015 percebia-se na prática dos negócios, 
cada vez mais frequentemente, a utilização deste procedimento em contratos de concessão nas 
áreas de energia elétrica, telecomunicações, transporte aquaviário e rodoviário, gás e petróleo, 
esses tipicamente entabulados via contratos administrativos. Aliás, muitos negócios só são 
perfectibilizados quando incluída uma cláusula compromissória prevendo a arbitragem.

 TIMM, Luciano Benetti; SILVA, Thiago Tavares da; RICHTER, Marcelo de Souza. Os contratos 
administrativos e a arbitragem: aspectos jurídicos e econômicos. Revista de Arbitragem e 
Mediação. vol. 50. ano 13. p. 255-276. São Paulo: Ed. RT, jul.-set. 2016.

41 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O Cabimento da Arbitragem nos 
Contratos Administrativos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 248, p. 117-
126, mai. 2008. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/
view/41529/40879>. Acesso em: 02 de junho de 2020.

42 Idem.
43 Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019.
 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a arbitragem, no âmbito do setor portuário e de transportes 

rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário, para dirimir litígios que envolvam a União 
ou as entidades da administração pública federal e concessionários, subconcessionários, 
permissionários, arrendatários, autorizatários ou operadores portuários.
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referente aos seguintes assuntos: i) questões relacionadas à recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; ii) cálculo de indenizações de-
correntes de extinção ou de transferência do contrato de parceria; e iii) o ina-
dimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a 
incidência das suas penalidades e o seu cálculo.

Os argumentos apresentados por Eugênia Cristina Cleto Marolla44 são 
no sentido de que a celebração de contratos de grandes obras de infraestrutura 
requer a existência de ambiente técnico-jurídico adequado para solucionar con-
trovérsias e atrair, também, empresas e investidores internacionais, razão pela 
qual a opção da arbitragem nas concessões de serviços públicos representa parte 
do programa ação governamental para execução de empreendimentos vultosos, 
que são necessários para o desenvolvimento do país.

Nesse mesmo sentido, Gustavo Justino de Oliveira e Guilherme Baptista 
Schwarstmann defendem que a arbitragem constitui o mecanismo preferencial 
para dirimir conflitos no âmbito do direito da infraestrutura e que o seu empre-
go deve ser potencializado pela Administração Pública45.

Como foi abordado alhures, verifica-se que os contratos de concessão fir-
mados pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC e pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres – ANTT, citados de forma exemplificativa, demons-
tram a existência de cláusula arbitral, cujo teor versa sobre a utilização da arbitra-
gem para dirimir controvérsia ou disputa relacionado a contrato administrativo.

Cumpre lembrar que o investimento financeiro efetuado pelo setor priva-
do no setor de infraestrutura é realizado de forma voluntária pelo investidor que 
espera rentabilidade e segurança jurídica.

Com efeito, a adoção da cláusula arbitral nos contratos administrativos do 
setor de infraestrutura objetiva atrair o maior números de interessados, sendo a 
arbitragem fator que estimula o interesse privado na participação dos respecti-
vos certames, visto que o referido método alternativo de resolução de conflitos 
permite que as controvérsias sejam dirimidas por experts na matéria e, também, 
com a celeridade almejada pelo mercado46.

44 MAROLLA, idem.
45 OLIVEIRA, Gustavo Justino e SCHWARSTMANN, Guilherme Baptista. Arbitragem Público-

Privada no Brasil: a Especialidade do Litígio Administrativo e as Especificidades do Procedimento 
Arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 44/2015, p. 150-171, jan,-mar./2015 
DTR\2015\2624.

46 Diferentes estados da Federação, carentes de investimentos em infraestrutura, percebem 
na inserção de cláusulas arbitrais em contratos públicos uma oportunidade de transmitir 
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Já a jurisdição estatal pode não equalizar de forma satisfatória o conflito 
relacionado a contrato administrativo de concessão de serviço público e o de-
curso de tempo excessivo para resolução definitiva do litígio pode ser fator que 
cause afastamento de potenciais interessados do setor privado em investir no 
setor de infraestrutura4748.

No entanto, a utilização pela Administração Pública do referido méto-
do de solução alternativa de conflito resulta na abdicação do tradicional mod-
elo da jurisdição estatal, e confere significativa competência aos árbitros es-
colhidos para dirimir o litígio, na medida em que será aplicado o princípio da 

credibilidade ao investidor privado. Ademais, a arbitragem desponta como um método de 
resolução de controvérsias apropriado para contratos complexos da Administração Pública, 
como parcerias público-privadas e concessões comuns, em razão da necessidade de celeridade 
e objetividade nesses procedimentos, bem como de maior tecnicidade por parte dos julgadores.

 OLIVEIRA, Gustavo Justino e SCHWARSTMANN, Guilherme Baptista. Arbitragem Público-
Privada no Brasil: a Especialidade do Litígio Administrativo e as Especificidades do Procedimento 
Arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 44/2015, p. 150-171, jan,-mar./2015 
DTR\2015\2624.

47 Também o risco de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis podem recomendar uma 
posição de cautela e de deferência por parte do Judiciário. O juiz, por vocação e treinamento, 
normalmente estará preparado para realizar a justiça do caso concreto, a microjustiça, sem 
condições, muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões sobre um segmento econômico 
ou sobre a prestação de um serviço público.

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direito e Política no 
Brasil Contemporâneo. RFD- Revista da Faculdade de Direito, Rio de Janeiro UERJ, v. 2, n. 21, 
jan./jun. 2012.

48 As respostas judiciais são técnicas, nem por isso solucionam o problema. Para encerrar uma 
lide, o brasileiro pode ser obrigado a percorrer quatro instâncias e se valer de dezenas de 
oportunidades de reapreciação do mesmo tema, ante um quadro recursai caótico.

 Por isso cresce a preocupação e o interesse por adoção de alternativas ao processo convencional. 
O caos reinante impõe a busca dessas opções e a menção mais frequente é a adoção de 
métodos alternativos como a conciliação, mediação e arbitragem. São respostas mais atraentes 
para o mercado, pois a longa duração do processo, o seu custo global em valores tangíveis e 
intangíveis e a álea natural que o sistema envolve despertou alguns nichos da sociedade para a 
busca de meios mais racionais de se resolver uma questão concreta.

 NALINI, José Renato. É urgente construir alternativas à justiça. In: ZANETI JUNIOR, Hermes; 
CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça Multiportas: Mediação, conciliação, arbitragem e 
outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2017. p.29.
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competência-competência – Kompetenz-Kompetenz49, previsto no art. 8º da Lei 
nº 9.307/199650.

Logo, diversas questões serão decidas exclusivamente pelos árbitros, den-
tre elas: i) existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do con-
trato que contenha a cláusula compromissória; ii) competência, suspeição ou 
impedimento do árbitro ou dos árbitros.

Havendo vedação expressa no Código de Processo Civil – CPC para que 
o juiz estatal não aprecie sequer o mérito da questão enfrentada no processo 
arbitral51, tornando imutável a questão decidida pelo árbitro52, o que demonstra 
a relevância prática da opção pela utilização da arbitragem nos contratos admin-
istrativos do setor de infraestrutura.

A crescente utilização da arbitragem nos contratos administrativos 
demonstra a convivência harmônica do direito patrimonial disponível da 
Administração Pública com o princípio da indisponibilidade do interesse 

49 O princípio da competência-competência – Kompetenz-Kompetenz – possui expressa previsão 
no parágrafo único do art. 8.º da Lei de Arbitragem, segundo o qual “caberá ao árbitro decidir 
de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da 
convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória”. Da mesma 
forma, o caput do art. 20 da Lei dispõe que “a parte que pretender arguir questões relativas 
à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, 
invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade 
que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem”.

 FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, André Luís. Teoria 
geral da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.943.

50 Art. 8º.
 Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões 

acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha 
a cláusula compromissória.

51 Lei Nº 13.105, de 16 de março de 2015.
 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
 (...)
 VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral 

reconhecer sua competência;
52 A decisão arbitral fica imutável pela coisa julgada. Poderá ser invalidada a decisão, mas, 

ultrapassado o prazo de noventa dias, a coisa julgada torna-se soberana. É por conta desta 
circunstância que se pode afirmar que a arbitragem, no Brasil, não é equivalente jurisdicional: 
é propriamente jurisdição, exercida por particulares, com autorização do Estado e como 
consequência do exercício do direito fundamental de autorregramento (autonomia privada).

 DIDIER JÚNIOR, Idem., p. 194.
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público5354, representando, também, a mudança do paradigma de que a preser-
vação do interesse público em litígio deve ser realizado por meio da jurisdição 
estatal quando as pessoas jurídicas de direito público figurarem como partes.

Assim, a opção da Administração Pública Federal na utilização de cláusu-
la arbitral nos contratos administrativos de concessão de serviço público reflete 
a atual política pública setorial adotada na resolução de controvérsias dali ad-
vindas, sendo certo que a opção visa fomentar o setor de infraestrutura, espe-
cialmente nos empreendimentos qualificados como de relevância nacional, na 
medida em que pode atrair maior número de interessados do setor privado em 
investir nesse segmento55.

5.  Conclusão

Face aos fundamentos acima deduzidos, tem-se que a existência de cláu-
sula arbitral nos contratos administrativos do setor de infraestrutura reflete a 
opção governamental na utilização da arbitragem para resolver controvérsias 
contratuais, uma vez que o citado método alternativo de solução de conflitos 

53 Em primeiro lugar, cabe ressaltar que ao optar pela arbitragem o contratante público não está 
transigindo com o interesse público nem abrindo mão de instrumento de defesa de interesses 
públicos. Está, sim, escolhendo mais uma forma expedita ou um meio mais hábil para a 
defesa do interesse público. Assim como o juiz, no procedimento judicial, deve ser imparcial, 
também o árbitro deve decidir com imparcialidade. O interesse público não se confunde com 
o mero interesse da Administração ou da Fazenda Pública; o interesse público está na correta 
aplicação da lei e se confunde com a realização concreta da justiça. Inúmeras vezes, para 
defender o interesse público, é preciso decidir contra a Administração Pública.

 DALLARI, Adilson Abreu. Arbitragem na concessão de serviço público. Revista de informação 
legislativa, v. 32, n. 128, p. 63-67, out./dez. 1995.

54 Assim, é evidente que quando se afirma que a arbitragem se presta a “dirimir litígios relativos 
a direitos patrimoniais disponíveis” isso não significa não possa, a Administração, socorrer-se 
dessa via visando ao mesmo fim. Pois não há qualquer correlação entre disponibilidade ou 
indisponibilidade de direitos patrimoniais e disponibilidade ou indisponibilidade do interesse 
público. Dispor de direitos patrimoniais é transferi-los a terceiros. Disponíveis são os direitos 
patrimoniais que podem ser alienados.

 GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista da Faculdade de Direito da 
UFRGS, v. 21, p. 141-148, Março/2002.

55 Gustavo Justino de Oliveira e Guilherme Baptista Schwarstmann afirmam o seguinte: “(...) 
um panorama contemporâneo da arbitragem público-privada no Brasil, demonstrando que 
a arbitragem vem sendo adotada pela Administração Pública como política pública nas 
diferentes esferas estatais. O emprego cada vez mais recorrente da arbitragem como mecanismo 
de resolução de controvérsias em contratos públicos demanda um estudo aprofundado da 
relação entre a especialidade do litígio administrativo e as especificidades do procedimento 
arbitral.

 OLIVEIRA e SCHWARSTMANN. Idem.
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está em consonância com os anseios do setor privado, inclusive no âmbito inter-
nacional, na medida em que eventual litígio é resolvido por experts na matéria e 
de forma mais célere, notadamente quando se compara com a jurisdição estatal 
brasileira.

O conjunto normativo existente permite concluir que existe arcabouço 
suficiente para garantir segurança jurídica na inserção de cláusula arbitral nos 
contratos de concessão de serviço público relacionados aos setores: portuário e 
de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário.

É evidente que o setor de infraestrutura brasileiro é imprescindível para 
o desenvolvimento do país, o qual necessita de vultoso investimento, inclusive 
do setor privado, motivo pelo qual a arbitragem possui relevância nesse cenário 
em razão das características que lhes são inerentes e pela possibilidade de sua 
utilização constituir fator relevante de atração de investidores.

Assim, a opção pelo método da arbitragem nos contratos de concessão de 
serviço público nos citados setores demonstra a atual política pública adotada 
para solução de conflito na área de infraestrutura.

6.  Referências

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A Arbitragem no Direito Administrativo. Revista 
da AGU, Brasília-DF, v. 16, n. 03, p.19-58, jul./set. 2017. Disponível em: <https://
seer.agu.gov.br/index.php/AGU/article/view/1935>. Acesso em 02 de junho de 
2020.

BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e Arbitragem. 2ª ed. - São Paulo: Sarai-
va, 2016. (Coleção saberes do direito).

BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em ma-
téria de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no es-
paço democrático. Revista de Direito do Estado, v. 1, n. 3, p. 17-54, jul./ set. 2006.

BARROSO, Luís Roberto. Constituição, Democracia e Supremacia Judicial: Direi-
to e Política no Brasil Contemporâneo. RFD- Revista da Faculdade de Direito, Rio 
de Janeiro UERJ, v. 2, n. 21, jan./jun. 2012.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Agravo de Instrumento 
52.181/GB. Admissibilidade do juízo arbitral. Incorporação de bens à Fazenda 
Nacional. Agravante: União Federal. Agravado: Espólio de Renaud Lage e ou-
tros. Relator: Ministro Bilac Pinto, de 14 de novembro de 1973. DJ 15.02.1974.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Extraordinário 
71.467/GB. Admissibilidade do juízo arbitral. Incorporação de bens à Fazenda 



82 

João Paulo Santos Borba | Thiago Aguar de Pádua | Jefferson Carús Guedes

Nacional. Recorrente: Espólio de Renaud Lage e outros. Recorrido: União Fede-
ral. Relator: Ministro Bilac Pinto, de 14 de novembro de 1973. DJ. 15.02.1974.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça (Corte Especial). Sentença Estrangeira 
Contestada 1210/GB. Sentença arbitral estrangeira. Homologação. Diferen-
ça entre convenção de arbitragem e cláusula compromissória. Requerente: 
International Cotton Trading Limited ICT. Requerido: Odil Pereira Cam-
pos Filho. Relator: Ministro Fernando Gonçalves, de 20 de junho de 2007. 
Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?li-
vre=HOMOLOGA%C7%C3O+DE+SENTEN%C7A+ESTRANGEIRA&pro-
cesso=1210&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 02 de 
junho de 2020.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). Conflito de Compe-
tência 139519/RJ. Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal. Conhecimento. 
Arbitragem. Natureza Jurisdicional. Meios alternativos de solução de conflito. 
Princípio da Competência-Competência. Precedência do Juízo Arbitral em re-
lação à jurisdição estatal. Suscitante: Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS. 
Suscitado: Tribunal Arbitral da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara 
de Comércio Internacional – CCI. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Fi-
lho, Relator. p/ Acórdão: Ministra Regina Helena Costa, de 11 de outubro de 
2017. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?pro-
cesso=139519&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 02 de 
junho de 2020.

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma). Recurso Especial 
1598220/RN. Arbitragem. Cláusula compromissória. Competência do juízo ar-
bitral. Princípio Kompetenz-Kompetenz. Recorrente: Sonangol Hidrocarbone-
tos Brasil Ltda. Recorrido: TPG Industria e Comercio Ltda – ME. Relator: Minis-
tro Paulo de Tarso Sanseverino, de 25 de junho de 2019. Disponível em: <https://
scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=ARBITRAGEM&proces-
so=1598220&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 02 de ju-
nho de 2020.

BRASIL, Agência Nacional Transporte Terrestre – ANTT. Disponível em: 
<http://portal.antt.gov.br/index.php/content/view/22586/Minuta_do_Contra-
to_de_Concessao.html>. Acesso em 02 junho de 2020.

BRASIL, Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Disponível em: <https://
www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/nova-rodada/contra-
tos-e-anexos/contrato.pdf#page66>. Acesso em 02 junho de 2020.



 83

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito administrativo e políticas públicas. São Pau-
lo: Saraiva, 2006.

CAHALI, Francisco José. Curso de Arbitragem: mediação: conciliação: resolução 
CNJ. 5ª ed. revista, atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 
9.307/96. 3 ed. rev. Atual. Ampl. São Paulo: Atlas, 2009.

CAVALCANTI, Themístocles B. Concessão de Serviço Público. Encampação. Juí-
zo Arbitral. Revista de Direito Administrativo. vol. 45. jul.-set./1956, p. 517.

DALLARI, Adilson Abreu. Arbitragem na concessão de serviço público. 
Revista de informação legislativa, v. 32, n. 128, p. 63-67, out./dez. 1995.

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19ª ed. Salvador: Jus Po-
divum, 2017.

FICHTNER, José Antônio; MANNHEIMER, Sergio Nelson; MONTEIRO, An-
dré Luís. Teoria geral da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2003.

GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista da Faculda-
de de Direito da UFRGS, v. 21, p. 141-148, Março/2002.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Arbitragem e Prestação de Serviços Públicos. R. Dir. 
Adm., Rio de Janeiro, 233: 377-385, Jul./Set. 2003. Disponível em: < http://bi-
bliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/45459/45041 >. Acesso 
em 02 de junho de 2020.

MAROLLA, Eugenia Cristina Cleto. A arbitragem e os contratos da administra-
ção pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

MEDAUAR, Odete. Meios consensuais de solução de litígios relativos à adminis-
tração pública. Estudos atuais sobre ato e processo administrativo. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017.

OLIVEIRA, Gustavo Justino e SCHWARSTMANN, Guilherme Baptista. Arbi-
tragem Público-Privada no Brasil: a Especialidade do Litígio Administrativo e as 
Especificidades do Procedimento Arbitral. Revista de Arbitragem e Mediação, vol. 
44/2015, p. 150-171, jan,-mar./2015 DTR\2015\2624.



84 

João Paulo Santos Borba | Thiago Aguar de Pádua | Jefferson Carús Guedes

ROCHA, Caio Cesar Vieira. Arbitragem e Administração Pública: nova disciplina 
normativa após a Lei 13.129/2015. Revista de Arbitragem e Mediação. vol. 49. 
ano 13. p. 103-126. São Paulo: Ed. RT, abr.-jun. 2016.

SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O Cabimento da Arbitra-
gem nos Contratos Administrativos.  Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 248, p. 117-126, mai. 2008. Disponível em: <http://bibliotecadigital.
fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/41529/40879>. Acesso em: 02 de junho de 
2020.

TIMM, Luciano Benetti; SILVA, Thiago Tavares da; RICHTER, Marcelo de Sou-
za. Os contratos administrativos e a arbitragem: aspectos jurídicos e econômicos. 
Revista de Arbitragem e Mediação. vol. 50. ano 13. p. 255-276. São Paulo: Ed. 
RT, jul.-set. 2016.

VARGAS, Daniel Vianna. Cláusula de renúncia à ação anulatória: os limites das 
disposições de direitos nas convenções de arbitragem. In: CARNEIRO, Paulo 
Cezar Pinheiro; GRECO, Leonardo; DALLA, Humberto (orgs.). Temas contro-
vertidos na arbitragem à luz do código de processo civil de 2015. 1º ed. Rio de 
Janeiro: LMJ Mundo Jurídico.

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Arbitragem: indispensabilidade do compromis-
so arbitral. Revista Brasileira de Direito Processual – RBDPro, Belo Horizonte, 
ano 21, nº 8, p. 1136, out./dez. 2013.

WALD, Arnoldo. A infra-estrutura, as PPPs e a arbitragem. Revista Direito Pú-
blico, Porto Alegre, v. 2, n.10, p. 16-30, out/dez. 2005.

ZANETTI JÚNIOR, Hermes e CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Justiça Mul-
tiportas: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada 
para conflitos. Salvador: Juspodivm, 2016.



 85

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

ABANDONO VIRTUAL: A PROTEÇÃO  
ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ERA  

DO MEIO AMBIENTE DIGITAL

Elísio Augusto Velloso Bastos1

Helíssia Coimbra de Souza2

Resumo: O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise reflexiva fren-
te ao cenário das múltiplas tecnologias que envolvem crianças e adolescentes, 
especialmente no meio ambiente virtual. Os estímulos neurobiológicos desde 
o nascimento para a conectividade impactam os campos ir do direito eletrôni-
co, tanto nas bases educativas e preventivas, quanto nas estratégias sistemáticas 
para elucidar ocorrências negativas em rede de modo efetivo e preservador da 
integridade da criança, reafirmando sempre a salvaguarda prevista no Estatuto 
da Criança e do Adolescente para culminar em seu pleno desenvolvimento. Por 
fim, salienta-se durante toda pesquisa o papel do núcleo familiar para inibir o 
abandono virtual, e, de forma concorrente a este, as inciativas inovadoras dos 
setores públicos e privados que primam pela efetividade do status constitucional 
que recebe a infância e a juventude.

Palavras-chave: Abandono virtual; Meio Ambiente Digital. Direito eletrôni-
co; Pleno desenvolvimento.

1 Doutor em Direito do Estado pela faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). 
Professor em Direitos Humanos e em Teoria Geral da Constituição (Graduação) e em Teoria 
da Constituição no Centro Universitário do Estado do Pará- CESUPA. Coordenador do 
Grupo de Pesquisa Inteligência Artificial, Democracia e Direitos Fundamentais. Procurador 
do Estado do Pará. Advogado.

2 Bacharela em Direito pelo Centro Universitário FIBRA. Pós-graduanda em Direito Digital 
pela Faculdade CERS. Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Direitos Fundamentais 
pela Universidade da Amazônia (UNAMA – Grupo Ser Educacional).
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Sumário: 1. Introdução; 2. A proteção às crianças e adolescentes na era do am-
biente digital; 3. A evolução histórica do instituto do abandono virtual; 4. As co-
nexões infantis em rede refletidas sob a ótica do abandono; 5. A cyber-segurança 
infanto-juvenil na sociedade da informação; 6. Estratégias meditativas para os 
riscos cibernéticos; 7. Ações para resgate das crianças e adolescentes em rede; 8. 
Conclusão.

Abastract: This article aims to perform a reflective analysis of the scenario 
of multiple technologies involving children and adolescents, especially in the 
virtual environment. Neurobiological stimuli from birth for connectivity impact 
the fields of electronic law, both in the educational and preventive bases, and 
in the systematic strategies to elucidate negative occurrences in the network in 
an effective way and preserve the integrity of the child, always reaffirming the 
safeguard provided in the Statute of the Child and Adolescent to culminate in 
their full development. Finally, the role of the family nucleus in inhibiting virtual 
abandonment and, concurrently with this, the innovative initiatives of the public 
and private sectors that stand out for the constitutional status that children and 
youth receive, is highlighted throughout the research.

Keywords: Virtual abandonment; Virtual Environment; Electronic law; Full 
development.

Summary: 1. Introduction; 2. Protecting children and adolescents in the age 
of digital enviroment; 3. The historical evolution of the virtual abandoment 
institute; 4. Children’s networks connections reflected from the perspective of 
abandoment; 5. Children and youth cybersecurity in the information society; 6. 
Mediative strategies for cyber risks; 7. Network rescue actions for children and 
adolescents; 8. Conclusion.

1.  Introdução

O processo de desenvolvimento humano tem como marco a conexão, 
nos primórdios restrita às convivências em pequenos grupos, perpassando pe-
los deslocamentos para áreas urbanas, até o estágio atual em que se vivencia 
uma integração além-fronteiras e não presencial. Os pequenos que compõem a 
geração contemporânea refletem os condicionamentos neurobiológicos frente 
às inovações sem precedentes, sendo notórios os estímulos desde o nascimento 
para a inclusão no meio ambiente virtual.

As competências e habilidades dos garantidores quanto à construção dessa 
identidade e posterior firmamento na cidadania digital precisam ser modeladas, 
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tendo em vista os crescentes casos de risco em que crianças e adolescentes es-
tão envolvidos, sejam como vítimas ou autores. Neste cenário tecnológico posi-
ciona-se o direito com reflexões holísticas e incisivas que elevam o instituto do 
abandono para as mídias digitais.

O analfabetismo informático das gerações passadas desafia a comunica-
ção efetiva entre genitores e seus filhos, tornando a navegação e sociabilidade 
virtual dos pequenos vulneráveis aos ilícitos frequentes em rede, tais como: 
cyberbullying, pornografia e pedofilia. As contribuições advindas da responsa-
bilização cível e criminal pelo abandono virtual incentivam os pais a revisarem 
a baixa mediação das atividades realizadas pelos filhos em rede, bem como, 
inibem os comportamentos desmedidos dos genitores que, sem visão expansi-
va quanto o respeito à integridade e garantia de uma infância bem desenvolta, 
acabam também por realizar o sharenting, fenômeno contemporâneo do uni-
verso virtual caracterizado pela superexposição nas redes sociais de crianças 
e adolescentes, em muitos casos chegando ao ápice destes filhos terem mídias 
sociais autônomas como uma nova forma de visibilidade comercial desde o 
nascimento.

Os genitores enquanto garantidores da proteção integral firmada pela 
Constituição da República de 1988 vigente, na ocorrência de alguma situação 
não resolvida adequadamente pelos meios consensuais disponibilizados em se-
ções específicas nos próprios sítios, têm responsabilidade que será levada para 
âmbito judicial, podendo ser inclusos, através do chamamento ao processo, os 
provedores e sítios da internet pelos quais navegavam as crianças e adolescen-
tes, ou ainda que tenham dados destes armazenados. Ainda, no tocante a Lei 
Geral de Proteção de Dados, o abandono virtual é combatido com ações estra-
tégicas entre empresas órgãos específicos, haja vista as crianças e adolescentes 
terem um tratamento de dados diferenciado nas relações entre os encarregados 
e controladores.

Dado exposto, pelos núcleos familiares contemporâneos serem consi-
derados, mais que institutos de grande relevância jurídica, instrumentos para 
formação e condução da personalidade, sendo essa um conjunto das caracte-
rísticas determinantes para conexões seguras e prósperas das crianças e ado-
lescentes em rede, traz-se a necessidade de uma análise sistêmica e incisiva 
quanto ao abandono virtual e segurança da informação de uma infância imersa 
nas tecnologias.

O instituto do abandono virtual, apesar da tímida inserção doutrinária, 
merece o tom reflexivo para melhor abarcar o interesse dos pequenos usuários. 
Nesse ânimo, a pesquisa tem como objeto aclarar as consequências do abandono 
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virtual, quais sejam, as formas de tutelar as vítimas dos atos desvirtuados que 
ocorreram em rede, bem como, as possíveis indenizações impostas aos pais dos 
autores, que de forma subsidiária sentem-se pressionados a revisarem a baixa 
mediação das atividades que os filhos realizavam em rede.

2.  A proteção as crianças e adolescentes na era do meio ambiente digital

As primeiras gerações de crianças e adolescentes tiveram suas dinâmicas 
perpassadas em comunidades pequenas, sendo o sistema regente das relações 
interpessoais criado pelos próprios líderes de cada grupo. Posteriormente, com o 
deslocamento e organização urbana, novos modelos sociais foram estruturados, 
exigindo que um regramento acima das hostilidades individuais fosse estabeleci-
do. Na modernidade, o sistema normativo que tinha como função magna inibir 
ilícitos, com especial enfoque para as pessoas já vulneráveis em sua natureza de 
sofrer danos, alçou o cume transnacional com a concepção de análises jurídicas 
embasadas em princípios e acordos digitais que reúnem as comunidades globais 
em sincronia.

O direito tradicional que não percebia os grupos minoritários que neces-
sitam de atenção prioritária na reparação de suas lesões, sendo restrito as análi-
ses frias, o que acabava resultando em decisões que não correspondiam as reais 
necessidades das partes envolvidas, na contemporaneidade fora modificado pelo 
clamor social para a salvaguarda das diferenças, sendo a classe infanto-juvenil 
analisada em separado, pois, além dos estímulos externos que recaiam sobre as 
crianças e adolescentes, fora estabelecida a condição íntima de seres em desen-
volvimento, o que agravava naturalmente os impactos dos danos.

A Organização das Nações Unidas, pela capacidade sine qua non de har-
monizar as relações transnacionais, firmou o marco global em favor do pleno 
desenvolvimento de crianças e adolescentes por intermédio da Convenção dos 
Direitos da Criança em 1989. Desse modo, na era pós-moderna “consagrava-se 
a criança e o adolescente, não apenas como indivíduos merecedores de proteção, 
mas sujeitos de direitos integralmente.” (MACIEL, 2018, p. 61). O Brasil interna-
lizou a concordância com a ratificação do documento, seguida da promulgação 
de sua Constituição da Republica de 1988, culminando com o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) para atender as necessi-
dades das crianças e adolescentes dentro dos cenários nacionais.

O ciclo em evolução quanto à proteção integral de crianças e adolescen-
tes ganhou novos desafios no século XXI, sendo observada a posição do Brasil 
enquanto nação reconhecida internacionalmente pela digitalização. As dinâmi-
cas da geração contemporânea são marcadas pela conectividade, ensejando um 
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olhar diferenciado frente às imaturidades cognitivas e comportamentais dessa 
fase, sendo reconhecida a importância fundamental da inclusão e permanência 
educativa nos ambientes do universo cibernético. Assim, a preocupação de gerar 
danos às crianças e adolescentes, que estava atrelada as ruas do mundo físico, 
na atualidade eleva-se para os espaços virtuais com atividades múltiplas e de 
extensão inalcançáveis.

As atuações sistemáticas que visam à proteção das crianças e adolescen-
tes, além do fomento da cidadania digital, não estão mais restritas aos pode-
res comumente estabelecidos, familiar e público, mas abarcam os provedores 
e sítios no tocante às medidas informáticas de prevenção, repressão, e quando 
solicitado, ágil e precisa colaboração. A expansão da consciência pública quan-
to às atuações em atividades de risco não serem justificativas para escusas na 
contribuição judicial, mas ensejarem um comprometimento desde a elaboração 
dos códigos de condutas para reforçar a inibição de ilícitos, tem levado ao cha-
mamento na esfera judicial e responsabilização dos provedores, promovendo a 
finalidade máxima de ter-se uma rede sistemática que apoie as crianças e ado-
lescentes. Nesse sentido, veja-se o art. 29, parágrafo único, do Marco Civil da 
Internet, lei 12.965/143.

3.  A evolução histórica do instituto do abandono virtual

Os processos de trânsito e formação de novas comunidades tornava a 
sociedade complexa e plural, salientando a importância da elaboração de um 
direito que rompesse hostilidades individuais em prol de valores comuns. Na 
atualidade, tem-se que as bases jurídico-normativas procuram regular de modo 
flexível e sistemático, sendo possível e valorada a interpretação sensível do in-
térprete frente a cada caso, haja vista a impossibilidade do direito de legislar na 
mesma medida que as evoluções do ciclo da vida4.

As crianças e adolescentes recebem um olhar especial frente às suas neces-
sidades de seres em desenvolvimento, sendo a esfera judicial abarcada quando 

3 Art. 29. Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão 
e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações 
sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de 
boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes.

4 No presente cenário a figura do intérprete tem importância acentuada, eis que seu papel é 
realizar o cotejo hermenêutico entre os valores constitucionais eventualmente em colisão 
da forma mais equânime e proporcionalmente adequada ao caso concreto, levando-se em 
consideração que nenhum princípio ou garantia fundamental é dotado de caráter absoluto, ou 
seja, estão eles submetidos a eventuais relativizações e sopesamentos (ALEXY, 2006).
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se observa a necessidade de atuações incisivas frente aos atos cometidos, vislum-
brando os efeitos do meio ambiente cibernético sem monitoramento pelos pais 
ou responsáveis na frágil integridade e segurança dos pequenos. Assim, temos 
que o conceito constitucional de família e as dinâmicas entre os integrantes po-
dem ter modificado, mas sua estrutura ainda se apoia “na experiência de um 
largo passado em que o ambiente doméstico forma a mais excelsa das virtudes: 
a justa personalidade do ser.” (RAITANI, 1971, p. 7). Dado exposto, o instituto 
do abandono previsto no Código Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente 
marcam a salvaguarda da integridade do menor de idade, sendo este concebi-
do na obrigação mor instituída pelo poder público visando “inibir um perigo 
concreto, real e efetivo frente a uma incapaz, que como a própria palavra define, 
precisa da ação de adultos para proteger sua segurança íntima e incolumidade 
física.” (NORONHA, 1975, p. 87)

Na esfera cível tem-se a tutela da afetividade, cujo abandono não é ana-
lisado de forma restrita aos pais, sendo estes prioritários pelo convívio estreito 
com os filhos, ressalvada a compreensão do direito de família contemporâneo 
em que todas as relações genealógicas que possam interferir no cotidiano das 
crianças e adolescentes devem ser envolvidas. Na prática, contudo, não se ob-
serva conexão próspera com o infante, deixando-o à mercê de sua própria sorte, 
situação que é agravada nos sítios cibernéticos pela confiança desmedida que 
os pequenos podem desenvolver com estranhos. Desse modo, compartilham-
-se os esforços multidisciplinares para, dentre outras medidas, animar as friezas 
legais, promovendo a participação educacional ativa e a salvaguarda dos dados 
sensíveis das crianças e adolescentes, além do estabelecimento de indenizações 
ao adulto que não toma para si a responsabilidade enquanto guia da criança na 
jornada existencial.

A esfera das relações particulares/familiares perpassa pelos desafios no 
cumprimento do princípio da proporcional indenização, sendo imprescindí-
vel, pela extensão sem precedentes dos atos abusivos que podem ser praticados 
pela rede mundial de computadores, auferir “os cinco elementos que garantem 
a evidência eletrônica para prova e aplicação da negativa correspondente, sendo 
eles: admissibilidade, autenticidade, completude, confiabilidade e credibilidade.” 
(PECK, 2016, p. 280).

Assim, o fenômeno social da responsabilidade eleva-se para o universo 
cibernético integrando como responsáveis, prioritariamente os adultos que es-
tão no núcleo das crianças e adolescentes, mas extensivamente à sociedade e 
ao Estado quando não contribuírem no suporte para as boas práticas no meio 
ambiente virtual, não fornecendo aos genitores serviços públicos que auxiliem 
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na prevenção e repressão, caso evidenciem-se ocorrências. Veja-se o art. 227, da 
Constituição da República5.

A seara penal compreende o abandono como instituto de máxima atenção 
jurídica, haja vista a condição das crianças e adolescentes de não terem voz ati-
va, não terem capacidade de autodefesa, logo, dependentes prioritários de uma 
atuação incisiva do estado em suas instituições legais. Desse modo, eleva-se na 
contemporaneidade conectada o conceito atemporal de crime “que lesa ou expõe 
a perigo um bem jurídico protegido, ofendendo a harmonia social que é a base 
de todo ordenamento penal.” (NORONHA, 1974, p. 92)

A defesa pelo pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes é consti-
tucionalmente tida como concorrente, ainda assim, na autoridade conferida aos 
agentes garantidores, e a proximidade evidenciada para com as crianças e ado-
lescentes, compete-lhes a salvaguarda da integridade moral e segurança física de 
quem não pode fazer autonomamente. Na correspondência prática com os pos-
tulados legais, tem-se estabelecidos os atos comissivos por omissão, logo, me-
didas que podiam e deveriam ter sido tomadas, contudo, o garante mantem-se 
inerte, potencializando a vulnerabilidade do infante face às questões sensíveis à 
sua dignidade. As incumbências para agir estão previstas no parágrafo segundo 
do art. 13 do Código Penal6.

Ainda, o referendado Código Penal tipifica o abandono de incapaz em sep-
arado, reafirmando a necessidade constante de cuidados, vigilância, guarda e auto-
ridade, aumentando a pena correspondente às consequências, caso estas resultem 
em lesão corporal de natureza grave, ou, nas circunstâncias em que o crime ocor-
reu concorreram para a sua gravidade. Desse modo, apesar da evolução precoce da 
geração alpha, sabe-se que as exigências tecnológicas estão sempre à frente, caben-
do aos genitores e responsáveis compreenderem que as boas práticas exigidas na 
vida física, igualmente elevaram-se para os sítios virtuais, e as sanções são aplica-
das com a mesma negativa que fora dada a situação das crianças e adolescentes.

5 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

6 Art. 13: (...)
 (...)
 § 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o 

resultado. O dever de agir incumbe a quem:
 a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
 c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.
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4.  As conexões infantis em rede refletidas sob a ótica do abandono

As relações das crianças e adolescentes enquanto seres em desenvolvimen-
to estão intimamente relacionadas aos testemunhos cotidianamente observados 
nas ocorrências em rede, haja vista a incapacidade de total compreensão e conse-
quente responsabilidade pela extensão dos atos ilícitos em rede. A formação das 
crianças e adolescentes, assim, deve perpassar por um processo conjunto e por 
intermédio de adultos responsáveis que envolve “regramentos diários para de-
senvolver a consciência, fazendo com que a mente associe um feito negativo de 
forma generalista, que repercutirá na coexistência.” (LARA, 2018, p. 128). Ocor-
re que os adultos da atualidade estão cada vez mais imersos nas suas dinâmicas, 
e geralmente não foram educados para o convívio no universo digital na sua 
amplitude, ocasionando “uma base de criação na infância rasa e desvirtuada, di-
ficultando os laços de respeito e confiança recíproca.” (TEIXEIRA, 2017, p. 138)

O cyberbullying é um gravoso e expansivo contexto no qual as crianças 
e adolescentes estão inseridos, seja no polo ativo ou passivo, acarretando atua-
ções sistemáticas que refletem o desrespeito para com o valor comum da hon-
ra, a integridade própria e dos similares que convivem no mesmo ambiente. As 
agressões, muitas delas transpondo o universo digital para o cotidiano físico, 
“são marcadas por palavras vexatórias, compartilhamento de conteúdos íntimos 
sob ameaças, ou mesmo lesionando bens estimados pela vítima.” (ABRUSIO, 
2015, p. 82). O ordenamento pátrio, preocupado com as lacunas legais que da-
vam abertura às práticas de cyberbullying, firmou em ir além da figura da vítima, 
tutelando a parte iniciadora que também demonstra sofrer pela ausência de su-
pervisão e educação propositiva. Nesse sentido o art. 1º, da Lei 13.185/157.

O acesso à internet enquanto direito humano está entre os objetivos da 
Organização das Nações Unidas para 2030 segundo a Declaração de Parceria 
Global firmada em 2015 na cidade de Nova York, e levando em especial consi-
deração o destaque do Brasil pelo número de crianças e adolescentes em rede, 
preocupa a inclusão digital que segue em fluxo sem os pequenos receberem as 
devidas sustentações para a permanência harmônica virtual. As boas práticas 
perpassadas pelos adultos, genitores e responsáveis, diferenciam os meros usu-
ários dos cidadãos conectados, e o instituto do abandono virtual compreendido 
nas suas consequências, a exemplo pertinente do cyberbullying, será a base para 

7 Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o 
território nacional.

 Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (cyberbullying), 
quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, 
adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial.
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promover mudanças nos laços familiares e engajar as gerações na tecnologia a 
serviço da prosperidade humana.

O entretenimento por intermédio das múltiplas conexões também enseja 
revisões legais e jurispruenciais, haja vista os espaços coletivos darem liberdade 
para diálogos e compartilhamento de conteúdos que envolvem diretamente a 
vida das crianças e adolescentes. Os fundos atrativos aos desejos dos pequenos 
costumam a não evidenciar os perigos, cabendo aos adultos, enquanto respon-
sáveis na função de garantes, elevar o olhar sensível para as plataformas que pro-
piciam jogabilidades em modo multiplayers. Assim, desde os bens digitais até a 
repercussão na segurança da vida dos pequenos, o instituto do abandono virtual 
firma que “a relação com os eletrônicos não deve ser repulsiva, mas mediada por 
adultos que a tornem responsável e produtiva, ao invés de ofensiva e viciante.” 
(LARA, 2018, p. 155)

Tabela 1 – Consumo evidencia conexão infanto-juvenil

Fonte: (GLOBO G1; 2013)

O grande desafio trazido pela rede mundial de computadores, de modo 
particular envolvendo os jogos digitais que geram estímulos a usabilidade massiva, 
é o “isolamento real para uma inserção virtual que não permite verificar os demais 
usuários, conhecer seus perfis originais e as possibilidades de condutas maliciosas 
destes.” (TEIXEIRA, 2017, p. 133). O sistema que gerencia e promove a expansão 
desses jogos torna-se outro fator preocupante, haja vista os meios de compras em 
plataformas para adquirir maiores funcionalidades de desempenho envolverem 
dados sensíveis que ficam disponíveis aos desenvolvedores, além do uso de infor-
mações abarcando pais ou responsáveis em suas questões bancárias e creditícias.

Os adultos que não compõem a geração alpha carecem de conhecimen-
tos quanto às formas de entretenimento virtual, bem como, os impulsos ofer-
tados por estas plataformas visando a geração de dados que agreguem aos seus 
serviços, sem preocupação devida quanto a segurança dos pequenos jogadores. 
Assim, na ocorrência de danos à integridade pessoal, moral ou corpórea, pode 
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auferir-se a responsabilidade para os genitores que facilitaram a ocorrência na 
exposição aos riscos, sem deixar de envolver os desenvolvedores de aplicativos 
e sites que usam dos atrativos aos pequenos para promover ambientes que não 
correspondem aos seus estágios de desenvolvimento.

No tocante aos desafios cibernéticos de jogabilidade não mediada, cyber-
bullying e pedofilia, países uniram-se para cooperar na solução de litígios online. 
A extensão além-fronteiras da internet envolve relações entre pessoas de várias 
localidades, o que acaba por resultar em um custoso processo de identificação pre-
cisa das vítimas crianças e adolescentes, bem como, dos iniciadores de atos desvir-
tuados que muitas vezes terminam com punição aquém dos efeitos do caso pela 
dubiedade gerada no momento de aplicação das leis. Desse modo, princípios do 
direito digital internacional estão sendo arquitetados, e na contemporaneidade já 
se fala em uma legislação comum nos pontos que futuramente acordados, haja vis-
ta os pequenos serem observados como merecedores de proteção magna, além do 
meio ambiente virtual ser visto como um novo prisma a ser comumente tutelado.

5.  A cybersegurança infantojuvenil na sociedade da informação

A sociedade pode desenvolver-se a partir dos dados gerados pelas re-
lações interpessoais e múltiplas tecnologias, sendo levantado pelo dataísmo o 
ápice logrado em que “cada ser humano é valorado de modo proporcional a 
sua contribuição para o processamento da vida.” (HARARI, 2016, p. 370). Nes-
se pensar, os arquétipos historicamente estabelecidos para explicar as vivências 
humanas vêm sendo revolucionados pela inserção das múltiplas inteligências, 
observadas a partir da semântica de dados com o fim máximo de estabelecer 
uma mediação entre senciente humano e otimizações artificiais, não permitindo 
que uma criança seja objeto de uso, mas tenha suas capacidades impulsionadas 
pelo uso sustentável da grande rede de informações.

Desse modo, a segurança da informação que anteriormente se restringia 
aos mecanismos informáticos, hoje tem utilização multidisciplinar para levantar 
e mapear os dados, objetivando diagnosticar se há ponderação entre feitos bons 
para as exigências do mercado, sem deixar de colocar todas as inovações lança-
das com a finalidade de promover alguma melhoria para a humanidade. Assim, 
compreende-se o estágio atual como disruptivo, mas não somente pelas trans-
formações tecnológicas sem precedentes, abarcando também as bases socioam-
bientais consideradas de suma importância para a continuidade do ciclo da vida.

A geração contemporânea, potencializando as bases internacionais que 
consagram a necessidade de máxima proteção da integridade infanto-juvenil, 
observada em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados que vigora-
rá em agosto de 2020, obteve seção especializada para tratamentos que melhor 
atendam aos seus interesses e de seus pais ou responsáveis. O abandono que 
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era tido como reflexo da ação desmedida ou omissão parental, na contempora-
neidade eleva-se para as mídias online de modo que as crianças e adolescentes 
se transformem em cidadãos digitais, futuros contribuintes para a integridade, 
confidencialidade e disponibilidade das informações, reafirmando uma internet 
“que tutela a liberdade democrática, protegendo os fracos e sancionando os ar-
rogantes.” (PAESANI, 2012, p. 79)

O abandono virtual, apesar dos danos já referendados ao desenvolvimen-
to das crianças e adolescentes, com análise sistemática traz o fomento quanto 
à necessidade incisiva de inclusão e educação digital, contribuindo para que as 
situações que ensejem acompanhamento judicial, além da protetiva infantil e 
sancionamento dos adultos responsáveis pelo abandono, possam integrar inicia-
tivas dos podres administrativos com fins de restauração dos laços em torno da 
cidadania cibernética.

A administração pública com base nas diretrizes da governança conecta-
da implementou o Programa Nacional de Informática na Educação – Proinfo, 
sendo o núcleo promissor “integrar as novas tecnologias de comunicação para 
que a segurança das informações permeie o processo de ensino-aprendizagem.” 
(ABRUSIO, 2015, p. 256). O impacto preocupante em torno do abandono virtual 
enseja, para além de uma legislação específica a respeito do instituto, ser fun-
damental alcançar os genitores e responsáveis, haja vista o cenário de desigual-
dade temporal entre as gerações, agravado pelos entraves sociais do Brasil para 
difundir a internet como um direito constitucionalmente aceito. Pelo exposto, a 
interdisciplinaridade entre direito e as referências eletrônicas traz a segurança da 
informação como conciliadora dos interesses multisetoriais.

Gráfico 2 – Bases da segurança da informação

Fonte: (go2web; 2019)
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O atual estágio da grande rede em que nos encontramos, qual seja, a web 
3.0 ou web semântica, busca a integração entre a segurança da informação e 
semântica das redes, analisando as fragilidades dos sistemas de modo a culmi-
nar em uma separação sensível, externando se um caso desafiador de abandono 
virtual fora desenrolado por falhas técnicas de monitoramento ou condutas ina-
dequadas no uso pessoal que deram facilitação para a ocorrência. Após conclusa 
a segunda observação pode ser dado início às tratativas consensuais no próprio 
site, e em caso de danos gravosos à criança, todas as informações colhidas serão 
levadas a esfera judicial, sendo os pais ou responsáveis reavaliados quanto às 
competências e habilidades próprias dos garantes.

A cultura cibernética provoca, quanto à salvaguarda dos conteúdos infor-
macionais, mecanismos em constante inovação para oferecer suporte e controle 
aos pais ou responsáveis, objetivando ir além da elucidação dos casos desafia-
dores ocorridos, fomentando a prevenção por intermédio do uso direcionado 
das redes. Na atualidade a segurança da informação é observada para que os 
algoritmos, ou seja, “os diversos códigos de programação que resultam a cultura 
do universo cibernético na semântica das redes.” (POLLOCK, 2010, p. 16), se-
jam revistos por intermédio da sensibilidade dos profissionais quanto à clareza e 
efetividade, tornando-os aliados, e não entraves para o fim de ampliar a cognição 
e tomada de ação dos genitores frente a integridade das crianças e adolescentes.

A sociedade que testemunha vividamente a religião dos dados apresenta 
como ponto chave para unir bases jurídicas com os princípios informáticos de 
uma internet livre e aberta os programas de preventivos de condutas. Na pers-
pectiva digital a conformidade pode ser observada durante as fases de tramita-
ção, cruzamento e mineração das informações, sendo as empresas que atuam 
nas dinâmicas online corresponsáveis pela salvaguarda das crianças e adolescen-
tes, garantindo aos genitores e responsáveis que os conteúdos disponibilizados 
tenham apresentações sem ambivalências, sendo de fácil identificação a corres-
pondência da proposta dos serviços com o público abrangente, culminando na 
análise autorizativa ou negatória de uso pelos pais.

A robustez de um programa de condutas éticas e multisetoriais é o reflexo 
da sociedade multidisciplinar, e quando se trata do multiverso das tecnologias 
digitais, tem-se uma preocupação sensível para que os princípios já referendados 
da informática não sejam eliminados, ao contrário, a liberdade e abertura da 
internet sejam propagadas a partir de condutas éticas dos cidadãos que propi-
ciem a sustentabilidade do meio ambiente cibernético. No tocante as crianças 
e adolescentes, já vulneráveis pelo estágio de formação em que se encontram, 
agravado pelos estímulos desmedidos da grande rede, temos nas ocorrências “o 
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compliance que previne, detecta e pune, sendo as investigações realizadas por 
profissionais que não estão preocupados com uma imagem idealizada da em-
presa, mas sua relação transparente e empática com os que nela confiam.” (SAN-
GOI, 2018, p. 80)

Dado exposto, apesar da proximidade estar alinhada com atitudes maio-
res de proteção, extensivamente ao núcleo familiar está a obrigatoriedade da 
soma de esforços para o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes. O 
compliance, não de forma a isentar, mas agregando para atuações mais propo-
sitivas dos pais, renova os setores públicos e privados, transmutando da base 
passiva para plataformas de cidadania que promovem o ativismo e governança 
em torno de bens e valores comuns. Assim, a segurança da informação elava-se 
com o compliance na era da governança, externando a voz e a capacidade dos 
que ainda não podem fazer autonomamente.

6.  Estratégias mediativas para os riscos cibernéticos

A exposição vulnerável dos pequenos, expandida pelos sítios transna-
cionais do universo cibernético, vem sendo reconhecida como merecedora de 
atenção pelos órgãos estatais, contudo, não raras vezes as bases legais imposi-
tivas conseguem apenas determinar sanções, sendo o alcance integralizado do 
caso não exitoso. As plataformas preventivas e de resolução consensual dos casos 
conflituosos objetivam preencher as lacunas observadas em âmbito jurídico, va-
lorando o diálogo entre as partes, motivando o firmamento de acordos quanto 
aos pontos em comum, culminando na restauração dos laços familiares.

O instituto do abandono virtual analisado em conformidade com as bases 
cíveis abarca as condições financeiras dos responsáveis pelo abandono, incidin-
do em indenização proporcional frente aos danos sofridos pelos pequenos, sem 
deixar de considerar a condição de arcar do genitor. Na esfera penal tem-se o 
abandono de incapaz com aplicação de pena, entendida a legislação que para os 
casos mais graves a integridade da criança, teria o adulto que ser afastado por 
não apresentar reais condições de garantir o pleno desenvolvimento da criança. 
As bases profissionais contemporâneas, por outro lado, entendem que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente apresenta um olhar mais sistêmico para as situa-
ções, pois não analisa somente o abandono, mas todo o contexto motivacional 
que pode ter resultado nessa conduta.

Os alicerces principiológicos da educação digital objetivam acompanhar 
a sociedade contemporânea disruptiva no ânimo de mediar as dinâmicas que ul-
trapassem os limites das conexões online, e o fomento ser dado no próprio meio 
ambiente virtual externa o ânimo de alcançar as ilicitudes no momento mais 
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próximo das ocorrências, com aclaramento de poder contar com profissionais 
que compreendem as singularidades do universo tecnológico, estando imersos 
em suas atuações cotidianas dentro de organizações voltadas para tal fim.

Dado exposto, quando o abandono virtual não deixa de ser analisado, mas 
é posto como consequência do “desafio de mensurar o cenário do fraco alfabe-
tismo digital nas gerações passadas a década de noventa, promovendo além da 
inclusão, a permanência integrada com os infantes conectados.” (GIOVA, 2015, 
p. 47) temos chances reais e sustentáveis de alcançar os reais interesses dos pe-
quenos tutelados.

O meio ambiente cibernético desenvolve-se para as pessoas, logo, os 
direitos inerentes à vida digna foram elevados para as dinâmicas virtuais por 
intermédio do Safernet Brasil, inicialmente criado para ser um canal eficiente, 
consistente e permanente para combater o uso indevido das mídias eletrônicas, 
contudo, o engajamento entre os diversos setores públicos e privados, sendo uno 
o ideal de uma internet justa e receptiva, tornou-a um referencial quanto à pro-
dução e disseminação de conteúdos em torno dos direitos humanos. A visão 
centrada no direito que marca o histórico das decisões no Brasil passou a ser 
alinhada com os ideais integrativos e sistêmicos, reunindo indicadores de dados 
relacionados aos possíveis abandonos virtuais, a fim de atuações sistemáticas an-
tes que as libertinagens se concretizem, e na ocorrência, soluções que busquem 
agregar novas possibilidades de convívio familiar.

A Nethics é uma empresa que visa educar para um novo tempo, e reunin-
do profissionais dos âmbitos jurídico e de marketing, busca despertar a criativi-
dade de crianças e adolescentes através de palestras e materiais impressos rela-
tivos à missão, visão e valores indispensáveis para conexões seguras na internet. 
Compreendendo que a lei é pontual, mas, ao contrário, a educação é transforma-
dora no pensar e agir de quem recebe novas informações, tem-se o ideal voltado 
para as instituições de ensino onde “não podemos conceber que escolas de hoje 
continuem ensinando conteúdos do século XIX, com professores do século XX, 
a alunos do século XXI.” (ABRUSIO, 2015, p. 49) Pelo exposto, tem-se que as 
escolas, em muitas dinâmicas familiares onde os pequenos passam a maior parte 
do tempo, precisam somar esforços com os genitores para uma formação com-
plementar, e não difusa da que os pequenos recebem em seus lares.

O movimento iStart Família Mais Segura é um instituto que concebe o 
grande desafio da integração de todo núcleo de convivência dos pequenos afim 
de combater o abandono virtual através do firmamento de que nossa vida é di-
gital, e não há possibilidades de retrocesso, contudo, existem meios plausíveis 
e funcionais de colocar todas as múltiplas inteligências a serviço dos seus usu-
ários. Apesar da proximidade dos pais estar ligada a maior agilidade, e como 
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consequência as chances de prevenção e inibição dos riscos às crianças e adoles-
centes, o movimento iStart entende que qualquer pessoa capaz de interferir na 
inserção e constância quanto as redes cibernéticas deve ser condicionada a nova 
realidade, assim, compreende-se uma nova alfabetização para os idosos que “não 
os afastem da coexistência com a geração alpha, mas os coloquem receptivos as 
possibilidades de crescimento com as tecnologias.” (PECK, 2016, p. 529)

Por todo exposto, entende-se a urgência frente a era disruptiva que viven-
ciamos de tutelar o universo cibernético, com especial enfoque para as questões 
que envolvem seres com maior vulnerabilidade frente aos estímulos da grande 
rede. As crianças e adolescentes precisam viver em um núcleo seguro e acolhe-
dor, com genitores responsáveis que almejem o pleno desenvolvimento destes. 
Contudo, as falhas dos adultos não devem ser observadas de forma isolada, mas 
como oportunidades de aprendizagem e crescimento contínuo, haja vista que, 
na concepção das crianças e adolescentes, o pertencer a uma família, a posição 
hierárquica que os genitores ocupam, importa mais que alguns desvirtuamentos 
nos cuidados do dia a dia. Em sumo, o papel da justiça consiste em animar as 
friezas legais da pena a fim de promover educação e realinhamento dos genitores 
enquanto garantes.

7.  Ações para resgate das crianças e adolescentes em rede

Apesar do reconhecimento e aceitação quanto ao papel máximo de garan-
tes que exercem os genitores, pela ciência jurídica internacional ter posicionado 
a proteção as crianças e adolescentes alinhada à garantia do pleno desenvolvi-
mento destes como de competência ampla e irrestrita, as análises dos fatos e 
posições estratégicas precisam ser realizadas em dimensão além-fronteiras. As-
sim, compreende-se que não tem razoabilidade exigir firmeza uma e exclusiva 
dos pais, sendo necessário ofertar a estes os condicionamentos para educação e 
cultura que os engaje no universo cibernético, logo, os profissionais atuantes nas 
mídias digitais precisam colaborar para a facilitação de entendimentos conceitu-
ais, bem como, trabalhar em constância para que os pais possam ter instrumen-
tos de larga utilização e de fácil acesso para auxiliar na proteção dos vulneráveis 
pelo estágio de vida primário que se encontram.

Os provedores de internet, com a responsabilidade primária de gerenciar 
as aplicações desenvolvidas na grande rede, cuidando dos registros das pilhas de 
protocolo TCP/IP e preservando os dados pessoais e as comunicações privadas, 
no caso de ocorrências que abarquem o público infanto-juvenil, após receberem 
notificação judicial precisam expor as informações requeridas, caso contrário 
receberão advertência, podendo seguir para multa de dez por cento sob o fatu-
ramento do grupo econômico local, e até culminar na suspensão temporária das 
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atividades realizadas. Assim, as imposições firmadas no artigo 11 do Marco Civil 
da Internet objetivam que estes não restrinjam suas atividades aos interesses de 
expansão territorial e crescimento econômico, mas sejam motivados pelo bem 
comum da integridade dos usuários que acreditam na utilização propositiva dos 
serviços ofertados.

Os genitores, por maior proximidade conectiva que tenham com as crian-
ças e adolescentes, em boa parte das realidades não estão imersos cotidianamente 
nas funcionalidades da grande rede, o que inviabiliza a tomada de muitos conhe-
cimentos inibitórios e ações incisivas que auxiliem na resolução das ocorrências. 
O estado, na sensibilidade de observar os pequenos como seres que não têm auto-
nomia de defesa, apresenta basilares legais para que os referidos provedores, con-
comitantemente com as aplicações acessadas pelos pequenos usuários, somem 
esforços para acelerar as dinâmicas em âmbito jurídico, haja vista os operadores 
de direito não conseguirem ter um acompanhamento mensurador das situações 
que envolvem o abandono virtual de modo ágil e preciso, sendo necessária a soma 
de esforços para aproximar os entendimentos entre direito e informática.

No tocante aos sítios virtuais que apresentem riscos em potencial dada a 
natureza de suas atividades, ou cujo acesso tenham estímulos atrativos às crian-
ças e adolescentes, fora determinada sua responsabilidade preventiva quanto à 
adoção de um código de conduta interna para direcionar os colaboradores a 
atuarem em conformidade, sendo o comprometimento com a segurança uma 
base decisiva para alinhar as sanções e penalidades no caso de situações desvir-
tuadas ocorrerem. Ainda, para estabelecer limites com clareza e envolvimento 
aos usuários, cabe a elaboração de seções com acesso rápido e intuitivo, quais 
sejam: central de ajuda, termos de uso e espaço para falar diretamente com os 
colaboradores quanto às denúncias referentes aos usuários abusivos, bem como, 
falhas que deixem o sistema vulnerável para navegação. As ambivalências ob-
servadas quanto à regulação do meio ambiente cibernético com status de direito 
humano fundamental agravam a situação das crianças e adolescentes imersos 
nos numerosos jogos digitais.

Observa-se que, desde o prévio cadastro, perpassando por interações 
virtuais que se fundem com as realidades físicas, não há preocupação massiva 
dos desenvolvedores quanto ao uso de qualidade dessa modalidade de entrete-
nimento pelas crianças e adolescentes, sendo tal cenário evidenciado pelas fra-
cas orientações sobre o tempo online diário, possibilidades de configuração dos 
genitores para restringir o acesso às áreas mais tênues, culminando em casos que 
as plataformas não advertem e banem usuários com condutas que se enquadram 
em situações ilícitas.
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As relações cada dia mais sistêmicas e agregadoras entre os saberes pa-
cificou o entendimento “que jogos virtuais são lícitos ao possibilitarem formas 
saudáveis de engajamento entre os usuários, não estimulando o isolamento real 
para interações em rede que impactem negativamente as bases morais e psíqui-
cas dos indivíduos.” (TEIXEIRA, 2017, p. 135) O exemplo vívido das realidades 
virtuais que reúnem múltiplos jogadores ao mesmo tempo preocupa no âmbito 
do direito eletrônico quanto às situações envolvendo transações financeiras en-
tre os jogadores, atos sexuais explícitos, culminando até em relações com setores 
empresariais que se envolvem no jogo para estimular o superficialismo e consu-
mismo desenfreado frente aos produtos e serviços ofertados.

O jogo de realismo virtual Second Life aclara os desafios de se estabelecer 
os limites de atuação no meio ambiente cibernético, sendo o jogo desenvolvido 
como uma plataforma gigantesca que funciona em modo de múltiplos jogado-
res, onde cada usuário passa a ser reconhecido por um avatar criado, trabalhado 
continuamente pelo ânimo de se criar uma segunda realidade nos mundos ofer-
tados pelo jogo. Apesar do estabelecimento de idades correspondentes às áreas 
de usualidade do Second Life, fica evidente que o sítio eletrônico não promove 
formas de os genitores estarem a par da situação dos pequenos, informando com 
clareza sobre os usos, as possibilidades de checagem do histórico, além de se ter a 
agravante dos usuários com comportamentos inadequados serem apenas adver-
tidos ou banidos, logo, no tocante as consequências dos danos gerados para as 
vítimas, não fora verificada a possibilidade de retorno ao status quo anterior aos 
ilícitos, com sanções igualmente proporcionais as ocorrências.

A realidade do abandono virtual, de modo especial verificada nos jogos 
com relacionamentos que estimulam a conexão desmedida de crianças e adoles-
centes “chegam à média de doze horas nos finais de semana, representando uma 
formação globalmente caótica, poluída, impaciente e sem rumo.” (TEIXEIRA, 
2017, p. 139). Apesar da evidência notória de que os genitores têm a permissivi-
dade para os acessos ilimitados, sabe-se que os programas e recursos utilizados 
por estas crianças e adolescentes não correspondem de forma exclusiva a omis-
são dos pais, sendo uma preocupação transnacional pelo sistema informático de 
dados e metadados dos games não ser regulamentado por princípios comuns no 
tocante ao direito eletrônico a nível global.

O direito internacional, elevando as bases físicas de cooperação entre os 
países para os ambientes cibernéticos, vem fomentando princípios uniformiza-
dores das decisões que envolvem usuários de países diversos. Apesar do Brasil 
não ter um acordo total quanto a participar de um tribunal eletrônico comum, 
é de concordância expressa pelo Marco Civil da Internet que a característica das 
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crianças e adolescentes enquanto seres em desenvolvimento precisa ser verifi-
cada com igualdade na grande rede, ainda, o comprometimento com a Agenda 
2030 da ONU no tocante a inclusão e permanência sustentável na internet fez 
com que a administração pública deixasse de atuar com restrição a prestar ser-
viços, mas pautasse suas estratégias enquanto plataforma compreendendo “não 
haver uma realidade virtual sem dependência de uma conexão mínima com a 
vida física, logo, cabe ajustar as bases legais já postas, e conforme as singularida-
des potencializar para as dinâmicas em rede.” (ABRUSIO, 2017, p. 146)

Por todo exposto, nas bases jurídicas nacionais de valoração dos direitos 
humanos fundamentais, salientando a Constituição da República de 1988, artigo 
24, que a infância e juventude merecem proteção concorrente, evidencia-se o 
ânimo em crescente para definir o abandono virtual como um instituto derivado 
do abandono de incapaz. Na compreensão da multidisciplinariedade no Brasil 
ser um processo recente, qual seja, o desprendimento de formalismos jurídicos 
para agregar com os conhecimentos de diversas vertentes da informática, apre-
senta-se maior razoabilidade expandir o Código Penal já estruturado, conco-
mitantemente com as bases restaurativas apresentadas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, ao invés de fomentar o processo moroso inerente à elaboração 
de lei em separado para contemplar o universo cibernético nas dinâmicas dos 
pequenos. Assim, otimiza-se a proteção em rede ampliando um dispositivo já 
pacífico e utilizado com certa frequência, qual seja, o artigo 133 referente ao 
abandono de incapaz.

8. Conclusão

As evoluções que culminam na conectividade fusionada com as vivências 
presenciais não permitem retrocessos, contudo, é poder-dever de cada ser en-
volvido resgatar a humanidade que zela pelos bens comuns. Observando a rea-
lidade peculiar das crianças e adolescentes, enquanto seres em desenvolvimento 
que recebem estímulos superiores a capacidade cognitiva e comportamental de 
processamento das informações, cabe aos adultos atentarem-se para a sociedade 
cibernética dos riscos, tendo em vista, não a inibição desta, mas o condicio-
namento para que os pequenos não fiquem abandonados, mas naveguem com 
inclusão e desenvolvam suas autonomias seguras em rede.

Os genitores têm filiações incomensuráveis para acessar o universo dos 
pequenos, cujo ânimos e inquietações da geração infantil contemporânea são re-
fletidos na imersão nas múltiplas tecnologias. Ainda assim, sabe-se que as bases 
naturais precisam estar alicerçadas com os conhecimentos técnicos e atuações 
assertivas para garantir a salvaguarda da integridade das crianças e adolescentes, 
inibindo os impactos sem precedentes do abando virtual. Sendo a infância e 
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juventude recepcionadas pela Constituição da República com status de proteção 
fundamental e concorrente, evidencia-se a necessidade da soma de esforços, tor-
nando inviável conceber um panorama sustentável para o meio ambiente ciber-
nético se a geração atualfor vista com ligação una ao núcleo familiar, sem consi-
derar as contribuições dos laços extensivos e promotores da educação digital, a 
exemplo de instituições de ensino e comunidades frequentadas.

A compreensão das dinâmicas dar-se-á de modo diferenciado para quem 
pode ter proximidade cotidiana e em crescente nas funcionalidades da rede, as-
sim, profissionais de múltiplas frentes informáticas unem-se às bases de atuação 
jurídica com objetivo de garantir melhor elucidação das competências e habi-
lidades, preventivas e resolutas, no tocante ao abandono virtual das crianças e 
adolescentes.

Por todo exposto, a concepção da presente pesquisa alinha-se a con-
temporaneidade marcada por estratégias sistemáticas que viabilizem prevenir 
e elucidar os casos através de medida judicial frente a não voluntariedade dos 
provedores em colaborar com o caso, exigências de estar em conformidade para 
os sítios cibernéticos quanto ao acesso de crianças e adolescentes, firmando os 
impactos negativos que o abandono virtual pode acarretar, objetivando sempre 
não impedir, mas mediar o acesso a grande rede para os pequenos com acolhi-
mento e estímulos gradativos a maturidade de cada um.

O conceito educacional contemporâneo perpassa por inversões do mode-
lo passivo para o agregado, das ciências clássicas do saber para a compreensão 
dos anseios atuais frente às múltiplas tecnologias. Sendo as instituições de ensino 
o local de recepção e preparo para crianças e adolescentes, evidencia-se a fun-
damental importância da qualificação de profissionais, estruturação ambiental, 
além de materiais que abarquem o universo cibernético e orientem para cone-
xões sustentáveis, que não somente geram valor para a vida dos que recebem tais 
informações, mas tornem a geração alpha fomentadora, que perpassa a cidada-
nia física que funde-se com a digital.

A exposição reflexiva que permeia a presente pesquisa, concomitante com 
a entonação sistemática que se observa nas decisões de âmbito jurídico, traz o 
firmamento do não retrocesso frente às tecnologias, ao contrário, motivam o 
uso e impulsionamento destas, reconhecendo as funcionalidades trazidas para 
o cotidiano da humanidade. O ponto central está na percepção equilibrada de 
que as múltiplas inteligências disruptivas são meios, não fins em si mesmas, 
logo, elas precisam nos direcionar ao bem comum da prosperidade global, ini-
bindo o abando virtual através da educação para as presentes e futuras gerações 
conectadas.
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Resumo: O artigo destaca aspectos jurídicos e econômicos da Compensação Fi-
nanceira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). A discussão inicia com 
uma imersão acerca de recursos minerais e intervenção do Estado na economia, 
enfoca o federalismo fiscal patrimonial no Brasil e finaliza com a apresentação 
de dados acerca da arrecadação de CFEM. O estudo é qualitativo e quantitativo, 
sendo a pesquisa exploratória e descritiva, baseada em fontes bibliográficas e 
documentais. Conclui-se que ela é uma importante receita patrimonial para o 
orçamento público de alguns municípios, especialmente nos estados do Pará e 
de Minas Gerais.

Palavras-chave: Compensação Financeira pela Exploração de Recur-
sos Minerais (CFEM). Mineração. Federalismo fiscal patrimonial. Royalties. 
Arrecadação.

1.  Introdução

A mineração é um setor muito importante na economia brasileira, seja 
no fornecimento de matérias-primas, seja por sua grande capacidade de geração 
de divisas, via exportação dos excedentes produzidos (IBRAM, 2014). O estado 
do Pará (PA) é, ao lado de Minas Gerais (MG), um dos maiores produtores e 
exportadores nacionais de minérios, passando, em 2019, a ser o maior arrecada-
dor nacional da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) (ANM, 2020).

A CFEM é uma renda decorrente do uso, por particulares, dos recursos 
naturais pertencentes ao patrimônio da União, fundada no disposto no art. 20, 
IX da Constituição Federal de 1988 (CF/88) (BRASIL/1988). Essa cobrança pela 
exploração do mineral que pertence à União encontra-se regulada pelas Leis nº 
7.990/1990 e 8.001/1990 e alterações posteriores.

No Pará, muitos municípios têm sua renda fortemente atrelada à CFEM, 
sendo a mineração o centro dinâmico de suas economias (INSTITUTO BRASI-
LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020a). Conhecê-la, a partir de um 
olhar do Direito e da Economia, é estratégico para que localidades que sediam 
atividade mineradora atentem para a necessidade de a gestão pública efetuar um 
bom uso dessa receita, vez que o recurso explorado é finito. Seu uso deve ser 
pautado no compromisso com as futuras gerações e na equidade intergeracional, 
devendo os benefícios da atividade mineral serem gozados pela sociedade ao 
longo do tempo, ultrapassando as necessidades imediatas do município.

O presente artigo tem como objetivos destacar aspectos jurídicos e eco-
nômicos dessa Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
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(CFEM). O estudo é qualitativo e quantitativo, sendo a pesquisa exploratória e 
descritiva, baseada em fontes bibliográficas e documentais. Assim, foram anali-
sadas informações extraídas dos bancos de dados da Agência Nacional de Mine-
ração (ANM) e do Finanças do Brasil (Finbra).

Depois desta introdução, o texto discorre a intervenção do Estado na eco-
nomia e a CFEM, abordando, em seguida, o papel da CFEM no federalismo 
fiscal patrimonial. Na seção quatro são apresentados dados sobre as maiores ar-
recadações de CFEM no Brasil e em municípios do Pará. A última parte traz as 
considerações finais do artigo.

2.  Intervenção do Estado na economia e a Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1738, caput, prevê que o 
Estado não pode explorar diretamente atividades econômicas, senão pela via de 
exceção, em casos imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse 
coletivo (BRASIL, 1988).

Por outro lado, na forma do artigo 1749 da CF/88, o Estado pode agir 
indiretamente na economia, por meio da normatização ou da regulação. Nes-
sa atuação, exercerá as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Além 
disso, versa o artigo 17510 da CF/88 que cabe ao ente público prestar serviços de 
forma direta ou por meio de concessão ou permissão.

O texto constitucional também estabeleceu que as jazidas e os depósitos 
minerais constituem bens da União, distinguindo a propriedade do solo e a do 
subsolo. Assim, para o desenvolvimento da atividade minerária, definiu que o 
aproveitamento econômico do produto da lavra se dá sob o regime de concessão, 
conforme artigo 17611.

Considerando que a União é a titular da propriedade dos recursos mi-
nerais, mas não explora diretamente esses recursos por meio de empresas 

8 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

9 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na 
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado.

10 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

11 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou 
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto 
da lavra.
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públicas12, promove a abertura ao mercado privado, que detêm tecnologia e 
capacidade econômica para tanto. Assim, o ente público permite que a ini-
ciativa privada explore o seu patrimônio mineral, recebendo em troca uma 
compensação.

O texto constitucional assegurou aos Estados, Municípios, Distrito Fede-
ral, bem como a órgãos da Administração Direta da União, uma compensação 
financeira pela exploração dos recursos minerais, a ser paga por quem explorar 
esses recursos naturais, na forma do art. 20, §1º13, chamada de Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), também conhecida 
por royalty minerário.

Em sentido amplo, royalty pode ser designado como o pagamento efetu-
ado por quem explora um direito que pertence a outrem. Diante desse conceito 
amplo, por muito tempo a natureza jurídica da CFEM foi objeto de discussão. 
Enquanto uns a consideravam uma receita derivada, outros a definiam como 
uma receita originária.

As receitas derivadas (como os tributos), consistem na imposição de arre-
cadação de valores em decorrência do poder de império do Estado.

A CFEM decorre da exploração do patrimônio minerário da União. Sua 
imposição não se funda, portanto, no poder de império do Estado, mas na per-
missão para a exploração de uma parcela de seu patrimônio, denotando uma 
contraprestação direta ao interessado.

A jurisprudência pátria, então, definiu-a como uma receita originária pa-
trimonial, como se vê no acórdão do Supremo Tribunal Federal (RE 228800/DF) 
cuja ementa é abaixo transcrita:

Bens da União: (recursos minerais e potenciais hídricos de energia elétrica): 
participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por 
sua exploração (CF, art. 20, e § 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da 
legislação de regência (L. 7.990/89, arts. 1º e 6º e L. 8.001/90).
1.  O tratar-se de prestação pecuniária compulsória instituída por lei não 
faz necessariamente um tributo da participação nos resultados ou da 

12 Com exceção do petróleo.
13 Art. 20. São bens da União: (...)
 § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 

como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.
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compensação financeira previstas no art. 20, § 1º, CF, que configuram re-
ceita patrimonial.
2.  A obrigação instituída na L. 7.990/89, sob o título de “compensação fi-
nanceira pela exploração de recursos minerais” (CFEM) não corresponde ao 
modelo constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a sua inci-
dência sobre o faturamento da empresa; não obstante, é constitucional, por 
amoldar-se à alternativa de “participação no produto da exploração” dos alu-
didos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição 
(BRASIL, 2001, p. 21).

Dentre as receitas patrimoniais, porém, as receitas decorrentes da explo-
ração de recursos naturais destacam-se das demais, conforme se observa na fi-
gura a seguir:

Figura 1. Classificação das Receitas públicas

Fonte: Elaboração própria

Nesse cenário, ainda que em meio a certa discussão, confere-se à CFEM 
a natureza de preço público. Segundo Oliveira (2010), a cobrança de preços por 
parte do Estado pode decorrer da exploração de seu patrimônio, do uso de obras 
públicas, da prestação de serviços industriais e comerciais do Estado, seja di-
retamente ou pelas entidades da Administração indireta, o mesmo ocorrendo 
quando o Estado intervém no domínio econômico.

Os preços são, portanto, contraprestações pecuniárias decorrentes de ser-
viços ou uso/exploração de bens estatais que sobressaem a partir de uma relação 
contratual ou bilateral entre o beneficiário desses serviços ou bens e o ente esta-
tal. Constitui uma contraprestação relacionada à vantagem ou proveito conferi-
dos ao demandante.
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O preço é cobrado em caso de autorização, permissão ou concessão, in-
clusive concessão de direito real de uso e constitui receita originária da União.

Neste sentido, a natureza jurídica da CFEM é semelhante, mas não idênti-
ca, à da taxa de ocupação, do laudêmio ou do foro, exações originárias patrimo-
niais que a União cobra pelo uso de terrenos de marinha, em contraprestação ao 
uso ou exploração de uma parcela do patrimônio público.

No caso específico da exploração de minérios, trata-se de preço público 
pago ao proprietário do recurso natural não renovável que for extraído, inserido 
ou consumido por processo produtivo (SCAFF, 2014).

Assim, a CFEM é uma contraprestação decorrente da autorização estatal 
para a atuação privada em elemento estratégico para a ordem econômica nacio-
nal, correspondendo a uma receita pública originária, de caráter patrimonial, 
com naureza jurídica de preço público decorrente pela exploração do patrimô-
nio da União.

3.  O papel da receita da CFEM no Federalismo Patrimonial

A CFEM é um royaltyad valorem (value-based royalty), isto é, seu cálculo 
se dá pela aplicação de um percentual sobre o valor de cada unidade de minério 
extraída (X% por tonelada de minério).

No final de 1989, foi editada a Lei 7.990, que estabeleceu que a exação 
incidiria sobre o valor do faturamento líquido resultante da venda do produto 
mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e 
antes de sua transformação industrial14. Em 1990, foi promulgada a Lei 8.001, 
que determinou como base de cálculo para a incidência da CFEM, o faturamen-
to líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre 
a comercialização do produto mineral, as despesas de transporte e as de segu-
ros15. Posteriormente, o Decreto nº 01/1991 veio regulamentar as Leis 7.990/89 
e 8.001/90.

De acordo com essas normas, a alíquota da CFEM variava de 0,2% a 
3% conforme a substância mineral (em observância ao princípio da seletivi-
dade) e tinha por base de cálculo o valor do faturamento líquido (receita da 

14 Art. 6º A compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para fins de 
aproveitamento econômico, será de até 3%(três por cento) sobre o valor do faturamento 
líquido resultante da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de 
beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial

15 Art. 2º Para efeito do cálculo de compensação financeira de que trata o art. 6º da Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, 
excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as despesas de 
transporte e as de seguros.
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comercialização, subtraindo os custos com transporte, seguro e tributos inci-
dentes sobre a comercialização). O valor seria obtido após última etapa do pro-
cesso de beneficiamento e antes de sua transformação industrial, ocasião em que 
ocorre a descaracterização mineralógica do recurso mineral e/ou a incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Em 2017, a Medida Provisória nº 789/2017, posteriormente convertida 
na Lei nº 13.540/2017, alterou vários dispositivos das Leis nº 7.990/1989 e nº 
8.001/1990, modificando critérios da regra de incidência, tais como a base de 
cálculo e as alíquotas, alterando, também, a forma de distribuição da Compen-
sação entre os entes da federação (BRASIL, 2017a).

Diante disso, as alíquotas passaram a variar conforme tabela a seguir.

Tabela 1. Alíquotas para fins de incidência da CFEM,  
segundo a Lei nº 13.540/2017

Alíquota Substância mineral

1% Rochas, areias, cascalhos, saibros e demais substâncias mine-
rais quando destinadas ao uso imediato na construção civil; 
rochas ornamentais; águas minerais e termais

1,5% Ouro

2% Diamante e demais substâncias minerais

3% Bauxita, manganês, nióbio e sal-gema

3,5% Ferro*

Fonte: Brasil (2017a)

Nota: (*) Observadas as seguintes situações: (i) Decreto do Presidente da República, a ser publica-
do em até noventa dias a partir da promulgação desta Lei, estabelecerá critérios para que a entida-
de reguladora do setor de mineração, mediante demanda devidamente justificada, possa reduzir, 
excepcionalmente, a alíquota da CFEM do ferro de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) 
para até 2% (dois por cento), com objetivo de não prejudicar a viabilidade econômica de jazidas 
com baixos desempenho e rentabilidade em razão do teor de ferro, da escala de produção, do pa-
gamento de tributos e do número de empregados; e (ii) A decisão e o parecer técnico da entidade 
reguladora do setor de mineração relativos à redução da alíquota da CFEM, de que trata a letra b 
do Anexo da Lei nº 13.540/2017, serão divulgados em seu sítio oficial na internet.

No que diz respeito à base de cálculo, conforme a nova redação do art. 2º 
da Lei 8.001/1991, a CFEM passou a ser exigida sobre a receita bruta deduzida 
dos tributos incidentes no caso de venda do bem mineral; o preço de mercado ou 
valor de referência no caso de consumo do bem mineral; o preço de transferência 
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no caso de exportação para partes relacionadas; o valor da arrematação no caso 
de aquisição em hasta pública ou o valor da primeira aquisição no caso de lavra 
garimpeira16 (BRASIL, 2017a).

Essas mudanças da base de cálculo, transitando da receita líquida para 
a bruta, bem como as modificações na alíquota, elevaram a arrecadação pelos 
entes federados que, em 2018, cresceu aproximadamente 80%. Em 2017, ela foi 
de R$ 1,8 bilhão, passando para mais de R$3 bilhões em 2018, já com a nova 
legislação em vigor (REYMÃO; LOUREIRO; MELLO NETO, 2019).

Os valores arrecadados pela União a título de CFEM são partilhados com 
Estados e Municípios, de acordo com o local onde é realizada a exploração do 
minério, conforme mandamento constitucional contido no art. 20 parágrafo 1º 
já mencionado.

Até 2017, segundo a Lei 9.993/2000, essa distribuição era feita da seguinte 
forma: 23% para Estados e Distrito Federal, 65% para os Municípios e 12% para 
a União (sendo 2% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (FNDCT), 9,8% para a Agência Nacional de Mineração e 0,2% para o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) (BRASIL, 2000).

Com a edição da Lei nº 13.540 de 18 de dezembro de 2017, as regras de 
repartição foram alteradas. Estados/Distrito Federal e Municípios passaram a re-
ceber 15% e 60%, respectivamente, conforme gráfico a seguir17 (BRASIL, 2017b).

16 Art. 2º As alíquotas da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) serão aquelas constantes do Anexo desta Lei, observado o limite de 4% (quatro por 
cento), e incidirão: (Redação dada pela Lei nº 13 540, de 2017)

 I - na venda, sobre a receita bruta da venda, deduzidos os tributos incidentes sobre sua 
comercialização; (Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017)

 II - no consumo, sobre a receita bruta calculada, considerado o preço corrente do bem mineral, 
ou de seu similar, no mercado local, regional, nacional ou internacional, conforme o caso, ou 
o valor de referência, definido a partir do valor do produto final obtido após a conclusão do 
respectivo processo de beneficiamento; (Vide Lei nº 13.540, de 2017)

 III - nas exportações, sobre a receita calculada, considerada como base de cálculo, no mínimo, 
o preço parâmetro definido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e na 
legislação complementar, ou, na hipótese de inexistência do preço parâmetro, será considerado 
o valor de referência, observado o disposto nos §§ 10 e 14 deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13 
540, de 2017)

 IV - na hipótese de bem mineral adquirido em hasta pública, sobre o valor de arrematação; ou 
(Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017)

 V - na hipótese de extração sob o regime de permissão de lavra garimpeira, sobre o valor da 
primeira aquisição do bem mineral. (Incluído pela Lei nº 13 540, de 2017).

17 Destaca-se que o DF também participa do rateio com os municípios, uma vez que assume 
obrigações e direitos de uma prefeitura.
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Gráfico 1. Distribuição da CFEM, segundo a Lei nº 13.540/2017

Fonte: Elaboração própria

Embora os percentuais de repasse para Estados e Municípios tenham 
diminuído em relação ao regramento anterior, o valor absoluto recebido pelos 
entes aumentou, na medida em que a arrecadação total a ser distribuída foi in-
crementada em razão da alteração da base de cálculo anteriormente menciona-
da. Foram reduzidos também os percentuais repassados para o órgão regulador 
(Agência Nacional de Mineração – ANM), que passou de 9,8% para 7%; e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), de 2% 
para 1%. O IBAMA18 continuou com 0,2% da CFEM para atividades de proteção 
ambiental em regiões impactadas pela mineração.

Dois novos beneficiários foram incluídos: o Centro de Tecnologia Mineral 
(CETEM), que foi contemplado com 1,8% para pesquisas, estudos e projetos 
de tratamento, beneficiamento e industrialização de bens minerais; e os muni-
cípios que forem afetados pela atividade de mineração, ainda que a produção 
não ocorra diretamente em seus territórios, que passaram a contar com 15% da 
arrecadação.

Dentro da categoria de municípios afetados, encontram-se diversas si-
tuações, tais como: ter o território cortado pelas infraestruturas usadas para o 

18 Tal fundo precisa direcionar os recursos para pesquisas no setor mineral.
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transporte ferroviário ou por dutos; ser afetado por operações portuárias e de 
embarque e desembarque de minerais; alojar pilhas de materiais estéreis, barra-
gens de rejeitos e instalações de beneficiamento; ou ser impactado socialmente 
por ter limites com município onde ocorra a produção.

Ademais, além da inclusão de percentual de CFEM a ser destinado aos 
municípios afetados pela atividade mineral, quando a produção não ocorra em 
seus territórios, a Lei nº 13.540/2017 estabeleceu uma compensação decorren-
te de perda de arrecadação de CFEM aos municípios gravemente afetados pelo 
disposto na própria lei.

A norma previu que um decreto presidencial estabeleceria como a parcela 
para os municípios afetados seria distribuída em razão do grau do impacto, além 
de estipular critérios para direcionar parte desse montante para compensar a 
perda de arrecadação de municípios gravemente afetados pela norma.

Tal decreto foi editado em 12 de junho de 2018 (Decreto nº 9.407), re-
gulamentando o disposto no inciso VII do §2º e no §5º do art. 2º da Lei nº 
8.001/199019 e trazendo critérios técnicos para a apuração e distribuição do 
montante de CFEM aos Estados, Distrito Federal e Municípios beneficiários, 
enquanto a Resolução ANM nº 06/2019 regulamentou a metodologia de apu-
ração e distribuição da parcela da CFEM destinadas aos entes subnacionais 
beneficiários.

Importante salientar que os valores recebidos a título de CFEM pelos en-
tes federados, embora caracterizados pela jurisprudência receitas próprias, cons-
tituem receita transferida, na forma da Lei nº 4.320/64 (BRASIL, 1964).

Logo, os entes subnacionais não arrecadam diretamente a compensa-
ção, mas a recebem por transferência intergovernamental da União, a partir da 
ANM, agência ligada ao Ministério de Minas e Energia, legalmente encarregada 
da arrecadação e da fiscalização dessa exação.

Existe, todavia, a possibilidade de Estados e Municípios fiscalizarem a 
arrecadação de CFEM efetuada pelas empresas minerárias, desde que firmado 
Convênio com a ANM nesse sentido.

Os entes federados integram os valores recebidos a título de CFEM em 
seus orçamentos próprios, utilizando-se nos gastos gerais sem vinculação pré-
-definida, sendo vedado, porém, que os valores recebidos sejam aplicados no 

19 Art. 2º § 5º O decreto de que trata o § 4o deste artigo também estabelecerá critérios para 
destinar fração da parcela de que trata o inciso VII do § 2 deste artigo para compensar a perda 
de arrecadação da CFEM por Municípios gravemente afetados por esta Lei. (Incluído pela Lei 
nº 13 540, de 2017)
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pagamento de dívida ou no quadro permanente de pessoal, na forma do art. 8º, 
caput da Lei nº 7.990/1989.

A fim de prover uma justiça intergeracional é interessante que os entes 
utilizem os recursos provenientes da CFEM em projetos que direta ou indireta-
mente revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infraes-
trutura, da qualidade ambiental, da saúde e educação, não há, todavia, qualquer 
dispositivo legal neste sentido.

4.  As maiores arrecadações de CFEM no Brasil e sua importância para as 
receitas municipais

O Brasil, em 2019, arrecadou cerca de R$ 4,5 bilhões de CFEM. Esse valor 
tem crescido muito nos últimos anos, principalmente a partir das mencionadas 
novas determinações da Lei nº 13.540/2017 (BRASIL, 2017a) (Gráfico 2).

Gráfico 2. Arrecadação anual de CFEM no Brasil (2015 – 2019)

Fonte: elaboração própria, a partir de ANM (2020)

Em 2019, o Pará (PA) foi o estado brasileiro com a maior arrecadação des-
sa receita, com valor superior a R$ 2 bilhões, representando quase 49% do total 
nacional (ANM, 2020). Em seguida, Minas Gerais (MG) arrecadou quase R$ 1,8 
bilhões, correspondendo cerca de 41% do total (Tabela 2).
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Tabela 2. As cinco maiores arrecadações estaduais  
de CFEM no Brasil, em 2019

Ordem Estado (UF)
Arrecadação CFEM

R$ Em relação 
ao Total%

1ª Pará (PA) 2.192.444.248,42 48,7%

2ª Minas Gerais (MG) 1.834.442.821,24 40,7%

3ª Goiás (GO) 105.850.481,75 2,4%

4ª Bahia (BA) 57.946.200,47 1,3%

5ª São Paulo (SP) 52.990.854,49 1,1%

Subtotal 4.243.674.606,37 94,2%

Demais estados 260.564.062,53 5,8%

Total 4.504.238.668,90 100,0%

Fonte: elaboração própria, a partir da ANM (2020)

A soma das dez maiores arrecadações em 2019, cerca de R$ 4,3 bilhões, 
representa quase 98% do total, denotando a concentração do setor mineral em 
poucos estados no Brasil (ANM, 2020).

Dez substâncias estão entre as maiores arrecadações (95%) de CFEM, 
com destaque para o minério de ferro, responsável por mais de R$ 3,5 bilhões, 
mais de 78% do total de 2019 (Tabela 3).

Tabela 3. Dez maiores arrecadações de CFEM, por substância agrupada, 2019

Ordem Substância Agrupada
Arrecadação CFEM Brasil

R$ Em relação 
ao Total%

1ª Minério de Ferro 3.519.935.311,54 78,15%

2ª Minério de Cobre 205.205.640,65 4,56%

3ª Minério de Ouro 201.230.757,54 4,47%

4ª Minério de Alumínio 123.015.236,89 2,73%
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5ª Calcário Dolomítico 75.322.639,18 1,67%

6ª Minério de Manganês 43.419.068,49 0,96%

7ª Fosfato 35.174.589,06 0,78%

8ª Água Mineral 34.290.519,31 0,76%

9ª Granito 29.048.726,21 0,64%

10ª Minério de Nióbio 25.036.960,55 0,56%

Subtotal 4.291.679.449,42 95,28%

Outros 212.559.219 4,72%

Total 4.504.238.668,90 100,00%

Fonte: elaboração própria a partir da ANM (2020)

Os maiores arrecadadores são pessoas jurídicas, tendo, em 2019, a Vale 
S.A. sido responsável por quase R$ 2,5 bilhões (54,8% do total) recolhido em 
CFEM. A CSN Mineração S.A. e a Minerações Brasileiras Reunidas S.A. posicio-
naram-se em 2º e 3º lugar (Tabela 4).

Tabela 4. Dez maiores arrecadações de CFEM no Brasil, por empresa, 2019

Ordem Arrecadador (Empresa)
Arrecadação CFEM

R$ Em relação ao 
Total%

1ª Vale S.A. 2.468.208.878,07 54,8%

2ª CSN Mineração S.A. 303.584.229,48 6,7%

3ª Minerações Brasileiras Reuni-
das S.A. 269.724.875,83 6,0%

4ª Anglo American Minério de 
Ferro Brasil S.A. 210.835.190,81 4,7%

5ª Salobo Metais S.A. 114.633.138,18 2,5%

6ª Mineração Rio do Norte S.A. 54.292.082,63 1,2%

7ª Kinross Brasil Mineração S.A. 48.385.873,64 1,1%

8ª Mineração Usiminas S.A. 42.342.327,59 0,9%
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9ª Mineração Paragominas S.A. 38.876.950,73 0,9%

10ª Baovale Mineração S.A. 38.611.375,49 0,9%

Subtotal 3.589.494.922,45 79,7%

Outros 914.743.746,45 20,3%

Total 4.504.238.668,90 100,0%

Fonte: elaboração própria a partir da ANM (2020)

Os dez municípios brasileiros com as maiores arrecadações de CFEM no 
ano em foco corresponderam a cerca de 72% do total. Dentre esses, os dois pri-
meiros municípios são paraenses - Parauapebas e Canaã dos Carajás – os quais 
somaram mais de 40% do total arrecadado. Exceto por Marabá, no Pará, os de-
mais são de Minas Gerais (Tabela 5).

Tabela 5. Dez maiores arrecadações de CFEM no Brasil,  
por município, 2019

Ordem Município (UF)
Arrecadação CFEM

R$ Em relação 
ao Total%

1ª Parauapebas (PA) 1.156.139.681,25 25,7%

2ª Canaã dos Carajás (PA) 706.068.474,12 15,7%

3ª Congonhas (MG) 284.157.465,30 6,3%

4ª Itabira (MG) 241.078.393,45 5,4%

5ª Nova Lima (MG) 197.805.274,30 4,4%

6ª Conceição do Mato Dentro (MG) 180.902.066,95 4,0%

7ª São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) 160.027.388,02 3,6%

8ª Marabá (PA) 134.098.280,77 3,0%

9ª Itabirito (MG) 106.906.775,44 2,4%

10ª Mariana (MG) 83.089.486,62 1,8%
Subtotal 3.250.273.286,22 72,2%
Outros 1.253.965.382,68 27,8%
Total 4.504.238.668,90 100,0%

Fonte: elaboração própria, a partir da ANM (2020)
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Como mencionado, esses valores arrecadados pela União a título de 
CFEM são partilhados com instituições e outros entes federados, conforme as 
regras do federalismo patrimonial definidas na Lei nº 13.540/2017, 60% para os 
municípios onde ocorre a produção.

Chama atenção o fato de que a receita transferida a título de CFEM repre-
senta expressiva parcela das receitas correntes desses municípios. Infelizmente, 
até a elaboração desse artigo, apenas cinco dos dez municípios em análise ha-
viam disponibilizado as informações de 2019 no banco de dados Finanças do 
Brasil (Finbra), prejudicando uma análise mais ampla sobre a importância da 
CFEM em suas receitas nesse ano: Parauapebas e Marabá, no PA, e Conceição 
do Mato Dentro, Itabirito e Mariana, em MG.

Ainda assim, foi possível observar que, do total das receitas correntes de 
Parauapebas (R$ 1,7 bilhão), a CFEM representava quase 40%. No caso de Con-
ceição do Mato Dentro, com receitas totais de R$ 237,4 mil, esse percentual foi 
maior (46,7%) (FINANÇAS DO BRASIL, 2020).

Para Itabitito (receita corrente: R$ 358,2 mil, sendo 19,7% de CFEM), Ma-
riana (receita corrente: R$ 404,5 mil, sendo 13,5% de CFEM) e Marabá (receita 
corrente: R$ 996,9 mil, sendo 10,3% de CFEM), a receita transferida de royalties 
representava parcela menor da receita municipal.

O Gráfico 3 permite visualizar essa representação para as dez maiores ar-
recadações municipais de CFEM no país no ano anterior.

Gráfico 3. Composição da receita corrente municipal (2018)

Fonte: Finanças do Brasil - Finbra (2020)
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Com base nele, é possível observar que Canãa dos Carajás (48,7%), São 
Gonçalo do Rio Abaixo (35%) e Parauapebas (32,1%) tiveram alta dependên-
cia das receitas de CFEM. Em situação intermediária tem-se Itabirito (25,8%), 
Congonhas (24,6%), Conceição do Mato Dentro (21,4%), Mariana (21,2%) e Ita-
bira (19,6%). As menores dependências foram de Nova Lima (16,9%) e Marabá 
(8,7%).

5.  Conclusão

O texto constitucional de 1988 estabeleceu que as jazidas e os depósitos 
minerais constituem bens da União, distinguindo a propriedade do solo da do 
subsolo, sendo a CFEM, portanto, uma receita patrimonial, o pagamento efetua-
do por quem explora um direito que lhe pertence (SCAFF, 2014).

O federalismo fiscal patrimonial brasileiro, que trata do rateio das receitas 
originárias, as quais envolvem a exploração do patrimônio público, seja o que 
advêm da exploração de recursos naturais, seja o das receitas dos programas de 
desestatização ou de fontes semelhantes, possibilitou que expressiva parcela da 
CFEM (60%) fosse para os municípios onde ocorre a exploração mineral.

Os estados do Pará e Minas Gerais são os maiores arrecadadores dessa 
receita no país. Entre os municípios, destacam-se Parauapebas (PA), Canaã dos 
Carajás (PA), Congonhas (MG), Itabira (MG), Nova Lima (MG), Conceição do 
Mato Dentro (MG), São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), Marabá (PA), Itabirito 
(MG) e Mariana (MG).

Os bens minerais, hoje fonte de expressiva riqueza para esses municípios 
que vivenciam e têm suas economias atreladas à mineração, são um recurso fi-
nito, razão pela qual essas localidades devem criar uma estrutura produtiva que 
permita dinamizar sua economia, produzindo efeitos positivos sobre o mercado 
de trabalho, para as finanças públicas e, sobretudo, que se traduzam em melhor 
qualidade de vida de sua população.

Diante da elevada dependência das receitas de CFEM mostradas nesse 
artigo, seria interessante que o recurso fosse utilizado para financiar políticas 
públicas em favor da sustentabilidade do desenvolvimento, da concretização dos 
direitos sociais assegurados no art. 6º da Constituição Federal de 1988, a própria 
razão de subsistência dessas políticas.

Dessa forma, o uso dessa receita transferida deve observar o compromis-
so com as gerações vindouras e a equidade intergeracional, permitindo que os 
benefícios da riqueza mineral sejam por elas desfrutados, superando os efeitos 
deletérios da exploração presente e observando o futuro do município.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS ENTRE 
CONVENIÊNCIAS POLÍTICAS: A SUPERAÇÃO 

LEGISLATIVA À SUPREMOCRACIA E AO ATIVISMO 
JUDICIAL NAS DECISÕES JUDICIAIS DO STF

   Juliana Rodrigues Freitas1 
Yasmin Salgado Santa Brígida2

Resumo: Analisa-se, a partir da teoria dos precedentes e das decisões judiciais, 
em que medida a judicialização da política e o ativismo judicial impactam no 
sistema político-institucional brasileiro. Conceitua-se o princípio da segurança 
jurídica na decisão judicial em prol da estabilidade e previsibilidade. Objetiva-
-se entender o modelo de “regras como generalizações” enraizadas de Schauer. 
Defende-se a superação jurídica do entendimento do Supremo Tribunal Federal 
pelo Poder Legislativo. A pesquisa é bibliográfica qualitativa, utilizando-se das 
teorias democráticas. Conclui-se, ao final, que é necessária a consolidação do 
sistema de precedentes e das decisões judiciais, e da superação legislativa de re-
versão de decisões judiciais para a efetivação dos direitos fundamentais.

Palavras-chave: Superação Legislativa; Decisões Judiciais; Direitos 
Fundamentais.

Abstract: Based on the theory of precedents and judicial decisions, it´s an-
alyzed the extent to which the judicialization of politics and judicial activism 
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CESUPA. Líder do Grupo de Pesquisa MinAmazônia. Advogada.
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has an impact on the Brazilian political-institutional system. It´s conceptualized 
the principle of legal certainty in the judicial decision in favor of stability and 
predictability. The objective is to understand Schauer’s ingrained “rules as gen-
eralizations” model. It is defended the legal overcoming of the understanding of 
the STF by the Legislative Power. The research is a qualitative bibliography, using 
democratic theories. It is concluded that it is necessary to consolidate the system 
of precedents and safe judicial decisions, and to overcome legislative reversal of 
judicial decisions to make fundamental rights effective.

Key-words: Legislative Overcoming; Court Decisions; Fundamental Rights.

1.  Introdução

A histórica constatação de que a legalidade formal de regimes políticos 
autoritários foi capaz de promover atrocidades levou à suplantação do Estado 
Legislativo de Direito pelo Estado Constitucional de Direito. Com isso, houve ne-
cessidade da relação entre a centralidade da constituição e a supremacia judicial, 
a primazia de um tribunal constitucional na interpretação final e vinculante das 
normas constitucionais. Esse sistema está assentado no texto constitucional bra-
sileiro como opção política do poder constituinte originário, vinculado ao postu-
lado da separação dos Poderes protegido por cláusula pétrea no artigo 60, § 4.º, 
inciso III, da Constituição Federal de 1988 (CF/88). A atual situação político-ju-
dicial em que o país vive, no entanto, põe em dúvida o protagonismo da atuação 
do Supremo Tribunal Federal (STF) ao dar a última palavra sobre temas políticos.

As normas que disciplinam a atuação do STF se referem ao direito cons-
titucional processual, pautado na segurança jurídica da previsibilidade das rela-
ções em decorrência das influências políticas, históricas, econômicas e sociais. O 
princípio da segurança jurídica gera a estabilidade do sistema, são encarregados 
de manter essa estabilidade e impedir o descumprimento das disposições cons-
titucionais. Essa noção será necessária para se garantir a efetividade dos direitos 
fundamentais e evitar decisões conforme conveniências. Tal análise será discuti-
da na presente pesquisa através da questão dos precedentes e decisões judiciais.

Os precedentes judiciais partem da observação de sua composição bi-
nária, as circunstâncias e a ratio decidendi, ondeestaúltimaserá a parte vincu-
lantecomposta pela indicação dos fatos relevantes, o raciocínio lógico-jurídico 
da decisão e o juízo decisório. Tanto a aplicação de um sistema de precedentes 
judiciais é necessária para assegurar a estabilidade, segurança e igualdade aos ju-
risdicionados, quanto a necessidade de adequação do Direito à realidade social é 
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importante para o ordenamento jurídico. Por tais razões, o artigo suscita a ques-
tão da criação de mecanismos técnicos judiciais de superação e interpretação de 
precedentes, overrullling e distinguishing. A discussão se sustenta no formalismo 
analítico de Schauer, na obra “Playing by the rules”, ao classificar as regras como 
generalizações enraizadas, as quais podem sofrer com os problemas de sobrein-
clusão ou subinclusão.

Em seguida, observam-se as questões que vão além dos precedentes. De-
monstrar-se-á quando a decisão política do governo é substituída por um ato 
judicial, ao se justificar o controle em abstrato do STF no argumento da garantia 
dos direitos fundamentais, no princípio da supremacia constitucional e da pro-
teção das minorias. A prática demonstra que, nos casos concretos, não se tem 
uma delimitação do campo de atuação das instituições no exercício da jurisdição 
constitucional. A partir desse entendimento, defende-se a legítima possibilidade 
jurídica do poder legislativo superar o entendimento firmado pelo STF.

A presente pesquisa analisa o enfraquecimento da democracia ocasionado 
pela acentuação dos fenômenos da judicialização da política e da supremocracia. 
Assim, apresenta-se a batalha de discursos no contexto político brasileiro, em 
especial nas decisões da Suprema Corte, através da relação de fatos vividos no 
país nas últimas eleições, a relação entre o executivo, o parlamento e o Judiciário.

A presente pesquisa levanta o referencial teórico nacional sobre os estu-
dos de teorias democráticas, de autores clássicos sobre o tema na perspectiva do 
direito constitucional e de Schauer, na teoria das regras; além dos autores nacio-
nais como Oscar Vilhena Vieira e o sociólogo Sérgio Abranches.

2.  A necessidade de segurança jurídica e a superação legislativa

A presente seção abordará os motivos da supremacia constitucional ado-
tados pela CF/88, assim como as noções de separação de poderes e o concei-
to de constituição, além do papel do Judiciário, em especial no viés do direito 
constitucional processual, dos precedentes e das mudanças nas decisões da Su-
prema Corte. Dessa forma, questionar-se-á quais são, na prática, os limites do 
Judiciário.

As normas previstas nos artigos 102, 103 e 103-A, da Constituição Fede-
ral de 1988 disciplinam a atuação do STF no ordenamento jurídico pátrio, e re-
ferem-se ao direito constitucional processual, pautada na segurança jurídica da 
previsibilidade das relações, esse é um valor decorrente de influências políticas, 
históricas, econômicas ou sociais. O princípio da segurança jurídica impõe o res-
peito às relações jurídicas já constituídas que impactarão o plano individual ou 
coletivo (SERRA, 2017). Estabilidade consiste na manutenção da identidade do 
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sistema e são os juízes os encarregados de manter essa estabilidade e impedir o 
descumprimento das disposições constitucionais. (ALVES; MACHADO, 2016).

A noção de previsibilidade torna segura a relação entre os indivíduos e en-
tre estes e o Poder Público, garantindo a efetividade dos direitos fundamentais. 
Visto isso, a decisão precisa possuir um mínimo de estabilidade para não perder 
a sua credibilidade perante à sociedade, assim como os demais órgãos do Poder 
Judiciário, evitando que cada magistrado decida conforme a sua conveniência e 
convicção (SERRA, 2017). A partir da adoção do efeito vinculante e da súmula 
vinculante no Brasil, os precedentes judiciais do STF passaram a ser objeto cen-
tral de estudo do direito constitucional (MAUÉS, 2012).

Nesse sentido, o precedente judicial é composto por duas partes: a) as 
circunstâncias que embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídi-
co assentado na motivação (ratio decidendi) do provimento decisório”. De fácil 
constatação, as circunstâncias que embasam a controvérsia consistem nos ele-
mentos fáticos e seus aspectos apresentados em juízo. Em contrapartida, a ratio 
decidendi é composta pelos seguintes elementos: a) indicação dos fatos relevan-
tes; b) o raciocínio lógico-jurídico da decisão; e c) o juízo decisório. É a ratio 
decidendi que terá eficácia vinculante. A tarefa de extraí-la da decisão caberá aos 
magistrados. No Brasil, os precedentes relativamente obrigatórios são: a súmula 
vinculante, os precedentes do pleno do STF e das decisões-modelo prolatadas 
em sede de recursos extraordinários e especiais repetitivos e os incidentes de 
resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência.

A aplicação de um sistema de precedentes judiciais obrigatórios visa à 
estabilidade, segurança e igualdade aos jurisdicionados, inerentes à natureza do 
Direito; no entanto, há necessidade de adequação do Direito às realidades so-
ciais. Para isso, criaram-se mecanismos para acompanhar tais mudanças com 
técnicas judiciais de superação e interpretação de precedentes, a fim se de evitar 
arbitrariedades e injustiças.

Um desses mecanismos é a possibilidade da realização do distinguishing, 
ou seja, para produzir a eficácia vinculante, a ratio decidendi fixada no prece-
dente paradigma deve guardar uma pertinência substancial com o caso em jul-
gamento; caso contrário, há uma distinção entre ratio decidendi e o caso con-
creto. Nesse caso, a superação dos precedentes judiciais é realizada com base na 
observância de princípios para evitar a sua banalização: o precedente que não 
preencher os padrões de congruência e consistência sistêmica deve ser revogado. 
Nessa hipótese, o precedente judicial não apresenta a melhor solução para o caso 
concreto, embora se enquadre na situação fática; nesse contexto, há a pondera-
ção entre a necessidade de adequação do precedente para atender aos anseios 
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sociais e a preservação da estabilidade inerente ao stare decisis, para evitar que, 
a todo momento, o posicionamento acerca de uma determinada matéria seja 
modificado inconsequentemente (SERRA, 2017).

Ainda, o overrulling é a técnica de revogação do precedente judicial, não 
mais vinculante para ser substituído por outro precedente, respeitando dois as-
pectos: a tese do precedente paradigma passou a ser falha para satisfazer a con-
gruência social e sistêmica, e os valores que orientam o stare decisis, tais como a 
proteção da confiança e a imparcialidade, não estão sendo mais respeitados com 
a manutenção da tese do precedente paradigma (SERRA, 2017).

A intenção, ao adaptar a tradição do stare decisis no direito brasileiro, é 
refletir sobre a aplicação das decisões e súmulas vinculantes. O autor formalista 
analítico Schauer, em sua obra “Playing by the rules”, classifica as regras como 
sendodescritivas e prescritivas, e todas operam por meio de generalizações, ou 
seja, as regras precisam utilizar categorias para agrupar os casos particulares. 
Tais categorias não podem ser diferenciadas rigidamente porque possuem in-
terseção ou justaposição umas com as outras, fazendo com que um objeto ou 
acontecimento particular integre, simultaneamente, várias categorias. O autor 
ilustra com o exemplo “cachorro”, que pode ser classificado pela categoria “raça”, 
“cor” ou “tamanho” (SCHAUER, 1991).

Schauer alega que as regras prescritivas possuem uma estrutura binária: 
o “predicado factual” e o “consequente”. Na regra da placa “não ultrapasse 55 
milhas por hora”, o predicado factual é “dirigir acima de 55 milhas por hora”, e 
o consequente é “pagar uma multa de 50 dólares”. O predicado factual de uma 
regra prescritiva é composto por uma generalização. No caso acima, a generali-
zação é “dirigir acima de 55 mph”. Outro exemplo é a regra “é proibida a entrada 
de cães no restaurante”. Aqui, visualiza-se a generalização de “cães” no predicado 
factual. A generalização resulta de uma escolha. As regras prescritivas são for-
muladas a partir de um caso particular que é tomado como exemplo de uma 
categoria mais geral. Logo, busca-se a propriedade do particular que é relevante 
para a ocorrência daquela categoria (MAUÉS, 2012).

No caso da regra proibindo a entrada de cães no restaurante, essa cate-
goria mais geral poderia ser o desejo de evitar a repetição dos incômodos aos 
clientes que foram provocados pela presença de um determinado cão no local. 
A categoria fornece a justificativa da regra, indicando o mal que se quer evitar 
ou o objetivo que se quer alcançar com a mesma. É a justificativa que determina 
qual a generalização de um acontecimento particular que será escolhida como 
o predicado factual da regra (MAUÉS, 2012). Isso vale para os precedentes. 
A ratio decidendi é composta pelos fatos relevantes que generalizam situações, 
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para assim se ter o raciocínio lógico-jurídico da decisão com sua justificação e, 
posteriormente, o juízo decisório.

No entanto, surgem problemas quando a generalização inclui proprieda-
des que, em determinadas situações, serão irrelevantes para a justificativa (como, 
por exemplo, nos casos em que se aplica o distinguishing de precedentes), ou 
quando exclui propriedades que, em outras situações, serão relevantes para a 
justificativa (como nos casos em que se aplica o overruling de precedentes). Tal 
problema decorre do fato de que a relação de causa e efeito que se busca estabe-
lecer entre o predicado factual e sua justificativa não é de caráter necessário, mas 
sim probabilístico. Ilustra-se: a regra que proíbe a entrada de cães no restaurante 
não considera que alguns cães possam não incomodar os clientes, e não con-
sidera que outros animais podem incomodar os clientes de um restaurante. A 
primeira situação é um caso de sobre-inclusivade (over-inclusive), e o segundo 
de subinclusivade (under-inclusive) (MAUÉS, 2012).

Logo, mesmo as regras de maior precisão são, potencialmente, imprecisas, 
pois as experiências recalcitrantes mitigam a adequação de casos particulares às 
generalizações feitas pelas regras. Há a disjunção entre a generalização e a justifi-
cativa da regra. Isso se aplica à análise da ratio decidendi do precedente paradig-
ma ao caso concreto. O autor apresenta dois modelos: o modelo da conversação 
e o modelo do enraizamento (SCHAUER, 1991).

O modelo da conversação leva em conta as qualificações oferecidas du-
rante uma conversação que ocupam o espaço da sobreinclusão e da subinclusão 
de uma generalização, evitando as confusões que aparecem quando se considera 
essas generalizações universais, e não probabilísticas. O modelo oferece soluções 
ao problema da textura aberta, pois pode fazer com que a linguagem mude para 
se adaptar a uma nova realidade desconhecida, permitindo que uma proprieda-
de suprimida pela generalização volte à conversa, se as circunstâncias demanda-
rem. Mas seria um modelo ideal, que evita recalcitrância (MAUÉS, 2012).

Já no modelo do enraizamento, as possibilidades de adaptação às experi-
ências recalcitrantes são limitadas porque as generalizações existentes condu-
zem o entendimento e a capacidade de observação em algumas direções. Em 
generalizações enraizadas, existem opções que nunca serão vistas, ou difíceis 
de serem expressas ou serão menos compreensíveis (SCHAUER, 1991). Do 
conceito de regras como generalizações enraizadas, Schauer desenvolve a sua 
teoria dos precedentes, nos sistemas de common law, em que os juízes decidem 
aplicando os princípios que justificam decisões anteriores. Essas justificativas 
tornam-se recorrentes com o passar do tempo por serem coercitivas e vincu-
larem os juízes.
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Se o caso atual/concreto é diferente, a experiência anterior deixa de ser re-
levante, ou se as decisões tomadas no passado estavam equivocadas, a experiên-
cia perde completamente seu valor, logo, as regras que derivam dos precedentes 
são um subconjunto das regras prescritivas (SCHAUER, 1991).

Da teoria de um autor formalista como Schauer, conclui-se que, ao acei-
tar o modelo de regras, este requer tolerância com certo número de resultados 
errados, isto porque há possibilidade de haver erros provocados pela subinclu-
sividade ou pela sobreinclusividade das regras. Além disso, há a possibilidade 
de que erros sejam cometidos quando os agentes têm competência para aplicar 
diretamente as justificativas aos casos que eles devem decidir. Considerando que 
qualquer processo de decisão produzirá erros, o argumento persuasivo em favor 
do modelo de regras é que a avaliação de que os erros cometidos por agentes 
equivocados são mais sérios ou mais prováveis do que os erros baseados em re-
gras que advêm de uma limitação interna. A teoria de Schauer não exige que os 
juízes sempre apliquem as regras em casos de injustiça e absurdos, podendo ser 
afastadas em favor de outras razões que tenham mais peso na situação (MAUÉS, 
2012).

A questão vai mais além do que os precedentes, quando a decisão política 
do governo é substituída por um ato judicial, ainda que jurídico-constitucional, 
isso é um ato político de pessoas que não tem nenhum mandato democrático 
para levar a cabo esta função (ALVES; MACHADO, 2016).

A atuação judicial de controle das Corte é dividida em três: 1) o dever 
dos tribunais a supervisionar e comprovar a concordância das ações do poder 
executivo com sua legalidade; 2) a competência judicial para o controle da cons-
titucionalidade das leis emitidas pelo governo e pelo parlamento; 3) a decisão 
arbitral sobre conflitos, que se pode produzir no exercício das funções atribuídas 
aos outros detentores do poder, no caso, a judicialização da política (ALVES; 
MACHADO, 2016).

Assim, o controle exercido em abstrato, pelo STF, justifica-se no argumen-
to da garantia dos direitos fundamentais e das minorias, em respeito ao princípio 
da supremacia da CF. O Judiciário passa a ser o sistema de defesa de minoria 
que vem se manifestando por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs) que reproduzem, em sua postulação, as coalizões estabelecidas nas lutas 
parlamentares (ALVES; MACHADO, 2016). Os grupos minoritários lutam por 
direitos que lhes são devidos, mas que não são de interesse da maioria, e a demo-
cracia nem sempre deve ser vista como a vontade da maioria.

É importante observar que a decisão judicial, no controle abstrato de cons-
titucionalidade, determina a suspensão da norma impugnada, com efeito erga 
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omnes e ex tunc, sendo o órgão claramente um legislador negativo. Daí se devol-
vem as questões às instâncias próprias; o Legislativo e o Executivo têm a possi-
bilidade de rever suas falhas e promover nova discussão e novo regramento, de 
acordo com os limites definidos na decisão Judicial (ALVES; MACHADO, 2016).

Para Kelsen, na questão da separação de poderes, o que ocorre é uma divi-
são de poderes com harmonia na divisão de tarefas, e não uma separação isolada 
entre cada esfera de poder. Por isso, na sua concepção a judicialização da política 
não ofenderia o princípio da separação de poderes, porque o Legislativo, o Exe-
cutivo e o Judiciário são poderes que partilham o exercício do poder estatal. A 
limitação de poderes imposta ao parlamento e ao governo pelo controle judicial 
é uma correção necessária para restabelecer o equilíbrio frente ao aumento de 
poder do legislativo e do executivo (ALVES, 2012).

Diferentemente da teoria de Kelsen, o Brasil não possui uma Corte Cons-
titucional como um quarto poder autônomo. A legislação nacional atribui essa 
função ao próprio Supremo Tribunal Federal que cumpre o fundamental papel 
de guardião da Constituição para garantir os direitos fundamentais conquista-
dos. Logo, quando as cortes constitucionais os garantem contra a vontade da 
maioria ou diante da sua inércia, não estão violando o princípio democrático, 
mas estabelecendo a sua plena realização (ALVES, 2012).

Essa noção está intimamente relacionada com a concepção de constitui-
ção, a qual é um complexo de leis, instituições e costumes, advindos de alguns 
princípios fixos e racionais, voltados a fins de bem público e que constituem o 
sistema geral de acordo com o qual a comunidade aceitou ser governada (ALVES, 
2012). A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em seu arti-
go 16, defende que, na sociedade em que não é assegurada a garantia dos direitos 
do homem, nem determinada a separação dos poderes, não se tem constituição.

O conteúdo da Constituição é político, sendo o princípio que rege o po-
der numa forma jurídica; por ser a lei suprema, é o fundamento para as demais 
normas jurídicas de organização e da limitação do governo, ao visar a garantia 
da liberdade e dos direitos naturais. Os homens, em sociedade, elegeram repre-
sentantes extraordinários para exercerem o poder constituinte pertencente ao 
povo. Logo, a obra resultado dessas pessoas é a Constituição, que irá estabelecer 
regras para a eleição dos representantes ordinários que exercerão o Governo de 
acordo com os limites constitucionais (ALVES, 2012). No Brasil, esses limites 
são os direitos fundamentais expressos no artigo 5º da CF/88.

Na prática dos casos concretos, não é nítida a delimitação do campo de 
atuação das instituições, em especial, do STF no exercício da jurisdição cons-
titucional, visto a sua ocupação em espaços institucionais próprios do Poder 
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Legislativo, na deliberação a respeito das opções políticas que devem guiar a 
vida em sociedade e na fixação das regras do jogo democrático. A esse fenômeno 
intitula-se ativismo judicial, cuja frequência aumenta na Suprema Corte (BAR-
BOSAI; LIMA, 2018).

Logo, é afirmativa a possibilidade jurídica de o Poder Legislativo su-
perar o entendimento firmado pelo STF no desempenho da jurisdição cons-
titucional. Segundo o artigo 102, § 2.º da CF/1988, as decisões definitivas de 
mérito proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas 
ações declaratórias de constitucionalidade, terão efeito vinculante com relação 
aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, não se aplicando ao Poder Legislativo 
(BARBOSAI; LIMA, 2018).

Essa limitação ocorre devido ao fato de o poder não ser “propriedade” 
de ninguém na democracia; o poder do homem sobre o homem é concedido 
por outros de forma livre e, por isso, revogável. O Poder Legislativo é tido como 
a instância política mais representativa3 da soberania popular e do pluralismo 
político, social e ideológico existente na sociedade. Por outro lado, o perfil aris-
tocrático do Judiciário inviabiliza o exercício do pluralismo político e ideológico. 
O controle jurisdicional-constitucional de normas representa resistência à for-
mação democrática de vontade (BARBOSAI; LIMA, 2018).

A judicialização da política demonstra a apropriação do político pelas 
cortes constitucionais em desfavor do poder legislativo. O Judiciário, no con-
texto do constitucionalismo democrático, tem um espaço para interpretações 
de valores compartilhados pela sociedade e sua efetivação, como a proteção da 
dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, ampliação da proteção 
dos direitos e uma nova concepção sobre relação entre os poderes do estado. A 
jurisdição constitucional se tornou um requisito de legitimação e de credibilida-
de política dos regimes constitucionais democráticos, mesmo considerando que 

3 Na Metafísica dos Costumes, Kant defende a preponderância do Poder Legislativo sobre o 
Judiciário. Segundo ele, todo Estado contém três poderes, a vontade geral se une em três 
pessoas políticas: o poder soberano reside no poder legislativo; o poder executivo reside em 
quem governa (segundo a lei) e o poder Judiciário cabe ao juiz (dar a cada um o que é seu, 
na conformidade da lei). Jean-Jacques Rousseau defendeu a supremacia do Legislativo com a 
seguinte analogia: o poder legislativo é o coração do Estado, o poder executivo é o cérebro, que 
dá o movimento a todas as partes; o cérebro pode cair em paralisia e o indivíduo prosseguir 
vivendo, um homem fica imbecil e vive, mas assim que o coração cessar suas funções, o animal 
está morto. Não é pela lei que o Estado subsiste, mas pelo poder legislativo (BARBOSAI; 
LIMA, 2018).
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para uma democracia ser constituída, opoder deve emanar do povo e em seu 
nome será exercido, artigo 1º, CF/884 (ALVES, 2012).

A questão é se há como conciliar a jurisdição constitucional com o princí-
pio de soberania popular. A corrente iluminista defende que se os Poderes Legis-
lativo ou Executivo exorbitarem seus limites, o processo de invalidação somente 
poderia ser corrigido pelo mesmo poder ou por algum organismo interior a ele, 
dado o caráter conservador5 da jurisdição constitucional. No Brasil, a jurisdição 
constitucional funciona como compensação, com a dilatação dos instrumentos 
de controle concentrado da constitucionalidade, em favor do liberalismo contra 
a presença nos parlamentos de grupos heterogêneos e de orientação antiliberal, 
bem como dos resultados de suas deliberações.

A jurisdição constitucional possui, então, duas exigências: as suas decisões 
correspondem à moderação do conflito entre os poderes e o seu funcionamento 
se traduz na perene desconfiança cultural que a sociedade política possui dos 
parlamentos em sua capacidade de elaborar leis e espécies normativas constitu-
cionais (BARBOSAI; LIMA, 2018).

Com a admissão de uma Constituição no centro do ordenamento jurídi-
co, se tem a supremacia constitucional. Nenhuma lei ou ato normativo tem vali-
dade se estiver em desconformidade com a Constituição, e essa tarefa pertence 
ao Poder Judiciário. No entanto, a supremacia não se confunde com soberania 
judicial. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, não é uma relação 
de subordinação, logo, um poder não impõe o seu entendimento aos outros de 
modo definitivo, nem mesmo no exercício de suas funções típicas.

Visto isso, o Poder Legislativo não está preso ao entendimento firmado no 
exercício da jurisdição constitucional, com a aprovação de emendas constitucio-
nais ou com a edição de leis ordinárias ou complementares na condição de alegar 
novos fundamentos para superar o entendimento anteriormente pacificado pelo 
STF. O Parlamento é um interlocutor privilegiado na tarefa de interpretação da 
Constituição, imerso em uma espiral dialético-argumentativa. Um exemplo de 
reação legislativa bem-sucedida, efetivada por meio de emenda constitucional, 

4 Artigo 1º, parágrafo único, da CF/88:todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

5 A política institucional brasileira viveu o poder moderador da Constituição de 1824, que era 
chave do Império; o seu exercício era de estrita competência do Imperador. Decorrente disso, a 
vertente liberal não se satisfez com a tradicional divisão de poderes e procurou estabelecerum 
mecanismo de controle destes. Mas a noção da necessidade de um controle superior existe 
até os dias atuais, refletindo-se na jurisdição constitucional funcionar como a instância 
moderadora dos abusos do Poder Legislativo (BARBOSAI; LIMA, 2018).
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diz respeito ao custeio do serviço de iluminação pública6. A argumentação signi-
fica oferecer razões que justifiquem uma determinada decisão, com o intuito de 
ser um procedimento destinado à resolução de problemas. A justificação deve ser 
suficiente e adequada se quiser afastar um precedente (BARBOSAI; LIMA, 2018).

A supremacia constitucional, adotada pela CF/88, tem importantes con-
sequências no papel do Judiciário nacional, assim como no governo e nas polí-
ticas públicas. A possibilidade de mudanças do conteúdo das decisões sem estar 
atrelado - na prática - a um sistema seguro de regras, sem a aplicação de técni-
cas de superação e distinção, dos precedentes e de decisões da Suprema Corte 
demonstra o perigo do poder judicial. Adota-se, então, que o legislativo pode 
superar a última palavra da decisão judicial, se aquele argumentar devidamen-
te. Na próxima seção, serão expostas as consequências da supremacia do poder 
judicial no Brasil.

3.  Consequências da supremocracia e da judicialização da política no 
Brasil

A presente seção exemplificará os conceitos da judicialização da política 
e do ativismo judicial e suas consequências no contexto político-institucional 
brasileiro atual. O fenômeno da judicialização e do ativismo judicial evidenciam 
a expansão do sentido e do alcance da norma constitucional, com a atuação do 
Judiciário em escolhas políticas dentro do território dos outros poderes num 
contexto jurídico. Tal contexto exige uma motivação da decisão, que não pode 
desviar-se do direito posto; logo, espera-se uma missão política do STF distante 
de interesses partidários ou pessoais. A partir dos seguintes casos na presente se-
ção, vê-se o perigo do sistema judicial estar vinculado ao jogo de conveniências.

Numa Constituição deve-se estabelecer o sistema político, os direitos ci-
vis-políticos, os direitos sociais e de grupos vulneráveis, as políticas públicas e 
instituições que assegurem a transformação da sociedade, ou seja, é assegurar 
as demandas de liberdade com a redução de desigualdades. Por isso, a supre-
macia constitucional é um fato político e jurídico, pois a constituição reivindica 

6 O Plenário do STF, nos recursos extraordinários n. 231.764 e 233.332, decidiu que o 
serviço não pode ser remunerado por taxa. Daí, o Congresso Nacional aprovou a Emenda 
Constitucional n. 39/2002, que inseriu o artigo 149-A na Constituição, para autorizar os 
Municípios e o Distrito Federal a instituir contribuição para o custeio do serviço de iluminação 
pública. Houve a superação legislativa com a alteração da espécie tributária para o custeio do 
mencionado serviço público. As alterações por lei ordinária exigem ao Poder Legislativo o ônus 
argumentativo de comprovar a legitimidade de sua atuação para ultrapassar o entendimento 
do STF (BARBOSAI;LIMA, 2018).
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a prevalência sobre todas as normas e assegura a rigidez do seu texto através 
dos mecanismos de proteção, controle de constitucionalidade. A CF/88, origi-
nalmente, criou um sistema partidário fragmentado com instâncias de aplicação 
da lei fortalecidas.

O constitucionalismo democrático realça a normatividade da constituição, 
a qual, vinculando a atuação dos órgãos públicos e dos particulares, confiou a 
defesa de seus princípios e regras à função jurisdicional (NOBRE, 2017). Além 
do desenho constitucional já tratado, entretanto, as causas institucionais de crises 
são o presidencialismo de coalizão e o sistema de controle de aplicação das leis, 
como o demonstrado no processo do Mensalão; os conflitos entre os gastos de 
políticas públicas, direitos sociais (programáticos) e gastos decorrentes de privi-
légios e interesses setoriais (regressivos), como o presenciado no governo Temer.

Acontece que os poderes podem se exceder nos atos contrários à Cons-
tituição, o que não significa uma crise constitucional. Por isso, há os mecanis-
mos de autocorreção como mecanismos de mediação institucional e resolução 
de conflitos entre os poderes (ABRANCHES, 2018), os quais não existem no 
processo legislativo brasileiro. Assim, sempre se recorre à justiça para anular de-
cisões políticas ou sancionar abusos de autoridade.

Quando o deslocamento do tradicional espaço democrático se volta para 
o STF, tem-se consequências no sistema de freios e contrapesos, visto que o STF 
é antidemocrático e contramajoritário - os membros não são eleitos pelo voto 
popular, não possuem um mandato fixo e não estão passíveis ao controle político 
e social. O governo da democracia é favorável ao poder político dos juristas, visto 
que são os únicos homens esclarecidos que poderiam escolher sem interesses 
políticos, em tese, por isso são confiáveis à vista do povo, pois se acredita que 
aqueles não desejam derrubar o governo democrático. No entanto, confere-se um 
amplo poder em suas mãos (os maiores cargos públicos), os quais estão à frente 
da administração e impactam nas formações de leis e execuções, influenciam a 
sociedade e acabam trabalhando em segredo conforme seus desejos (TOCQUE-
VILLE, 2010). Logo, numa sociedade em que juristas estão em posições elevadas, 
seu espírito será conservador e antidemocrático (TOCQUEVILLE, 2010).

Algumas Constituições estabelecem limites àquilo que pode ser alterado 
no seu texto, os dispositivos das cláusulas pétreas, que são limitações habilita-
doras da democracia. Nesse sentido, uma democracia constitucional consensual 
exige um sistema de controle de constitucionalidade dissociado dos órgãos de 
representação política a fim de conferir credibilidade à rigidez constitucional, 
ou seja, exige que o controle difuso possua um efetivo sistema de precedentes 
que condicione os juízes de instâncias inferiores ao entendimento dos tribunais 
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superiores, e os últimos às suas decisões pretéritas (OLIVEIRA, 2018). Isso, po-
rém, não ocorre no sistema brasileiro, como pode ser observado na questão da 
decisão que reformou o entendimento sobre a execução penal antes do trânsito 
em julgado de sentença criminal condenatória na Operação Lava Jato7. Quanto 
ao controle concentrado, cabe a supervisão a uma Corte constitucional, que no 
Brasil é representada pelo STF.

A CF/88 possibilita a insurgência de mudanças nas normas constitucio-
nais, o que permitiu a aprovação de 105 emendas constitucionais em 30 anos, 
como forma de judicialização da política, existem vários artigos sem regulação 
apropriada, como o próprio instituto do Impeachment. O papel do Judiciário é 
amplo devido ao controle de constitucionalidade difuso (ABRANCHES, 2018).

Nesse sentido, a CF/88 é extensa e concede uma margem grande ao con-
trole de constitucionalidade sobre a legislação ordinária, dando protagonismo 
ao poder Judiciário. Daí se tem a judicialização como a busca do Judiciário em 
ser o árbitro final de conflitos institucionais, políticos e sociais, o que indica que 
o sistema institucional não cumpre essa função, em especial, o parlamento. A 
natureza do controle constitucional pode ter duas consequências: reforçar valo-
res democráticos de igualdade e justiça ou se acomodar à cultura de privilégios e 
prerrogativas patrimonialistas, sendo o último o vivenciado no Brasil.

A resposta do constitucionalismo para proteger a democracia do governo 
da maioria foi reconhecer um conjunto de direitos fundamentais, protegendo-os 
das paixões das maiorias circunstanciais as quais são dotadas de poderes sem 
controle, podendo ser tirânicas em dois sentidos: fazer coisas com consequên-
cias diretas imorais e consensuais, ou excluir permanentemente a possibilidade 
da minoria influenciar a política pública (CUNNINGHAM, 2009). Este é o caso 

7 Operação Lava Jato em conjunto com o Mensalão são o auge da supremocracia brasileira. 
O mensalão consistiu em um amplo esquema de corrupção, logo, a premissa central desse 
julgamento foi a de que chefes de uma estrutura hierarquizada podem ser presumidos como 
criminalmente responsáveis pelas condutas de seus subordinados, com a relativização do 
primado da responsabilidade penal subjetiva. Em tal caso, o Supremo se afirmou no poder de 
controlar a conduta das mais altas autoridades do país. Ainda nesse sentido, a ex-presidente 
Dilma indicou o ex-presidente Lula como ministro, mas por uma decisão monocrática, o 
ministro Gilmar Mendes concedeu a medida cautelar por entender que havia ocorrido desvio 
de finalidade no ato de nomeação (MS/MC 34 070), um “ilícito atípico”, apesar de a própria 
Constituição ser clara ao conferir ao presidente a competência para escolher os seus ministros 
sem objeções à nomeação de pessoa que estiver sendo objeto de processo ou investigação(artigo 
84, CF/ 88). Esse caso é paradigmático quando contraposto à decisão tomada pelo ministro 
Celso de Mello, já no governo Michel Temer, que não obstou a nomeação do ex-governador 
Moreira Franco (MS/MC 34 609) como ministro no governo Temer, em uma situação análoga 
à do ex-presidente Lula.
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do sistema legislativo no Brasil, que só incorpora os “novos” partidos e candida-
tos selecionados pelas coalizões-oligárquicas. A hostilidade constitucional das 
eleições de 2018 impõe a responsabilidade adicional aos mecanismos de freios e 
contrapesos, em especial, ao STF.

A atuação do Supremo, no governo Collor, analisou a legalidade das me-
didas econômicas e a questão do Impeachment, baseado no procedimento criado 
pelo presidente da Câmara sustentado na lei nº. 1079/50, na Constituição de 
1946 (não adaptada aos dispositivos da CF/88) e em regras constitucionais, onde 
a responsabilidade para resolver o Impeachment foi conferida ao Congresso Na-
cional, cabendo ao STF o controle do devido processo legal, assegurando o direi-
to de ampla defesa. Nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, 
o Supremo manteve uma postura deferente ao governo e ao Congresso Nacional, 
ratificando as medidas econômicas8. O Supremo, de forma ativa, perante os di-
reitos sociais, pacificou o entendimento de que o Estado não poderia se esquivar 
de suas obrigações decorrentes dos direitos fundamentais por restrições orça-
mentárias (no caso, o direito à saúde, reconhecido no artigo 196 da CF/88).

Em seguida, na presidência, Lula nomeou sete ministros, sendo que mui-
tos deles possuíam uma visão mais afinada com as ambições da CF/88. Por isso, 
no campo dos direitos fundamentais, houve avanços que geraram a reação de 
minorias mais conservadoras derrotadas no Congresso Nacional9. Com escân-
dalo do mensalão, diretamente relacionado ao problema da manutenção de uma 
base de apoio parlamentar, o Tribunal decidiu reformar a Constituição com o 
objetivo de moralizar o sistema partidário através da decisão sobre a perda de 
mandato por infidelidade partidária.

No governo Dilma, o Supremo manteve uma postura bastante responsi-
va10, sobre a reforma política, o Tribunal definiu ainda que a Lei da Ficha Limpa 

8 Nesse governo, a Reforma do Judiciário incluiu a criação de alguma forma de controle externo 
da atividade judicial, pois o daquele momento em diante a última palavra sobre a validade de 
emendas constitucionais seria do Judiciário.

9 Como resultado, houve a judicialização de inúmeros casos contra as ações afirmativas 
relativas ao estabelecimento de cotas raciais pelo ProUni e cotas de ingresso pela Universidade 
de Brasília (ADI 3197 e ADPF 186); o controle do porte de armas de fogo estabelecido 
pelo Estatuto do Desarmamento (ADI 3137); a validade da utilização, para fins de pesquisa 
científica, de células-tronco embrionárias congeladas não mais adequadas para fertilização 
(ADPF 54); a demarcação de terras indígenas da Raposa-Serra do Sol, em face de interesses 
como produção agrícola e mesmo proteção das fronteiras (PET 3388). 

10 Como com o julgamento da união homoafetiva (ADPF 132 e ADI 4277); o aborto de 
fetos anencéfalos (ADPF 54) e um primeiro passo na descriminalização do aborto consentido, 
no início da gestação (Habeas Corpus n.124 306, julgado pela Primeira Turma); a autorização 
para publicação de biografias não autorizadas (ADI 4815).
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não viola o princípio da presunção de inocência ao proibir a candidatura de 
quem houver sido condenado por crimes contra a administração pública por 
um órgão colegiado; porém, o Congresso Nacional aprovou a ampliação dos re-
cursos públicos a serem transferidos para os partidos, aumentando o peso dos 
líderes e caciques partidários, responsáveis pela distribuição dos recursos, na 
formação das chapas.

No período do governo Temer, ressurgiu a questão: apesar de um réu 
condenado em segunda instância ter o direito de recorrer ao Superior Tribunal 
de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio de recurso especial e 
recurso extraordinário, isso não impediria a execução provisória da pena (tese 
derrubada em 2009). Se a culpa só pode ser formada depois de esgotadas todas 
as possibilidades de recurso, não faz sentido determinar a prisão de alguém que 
ainda não tenha sido considerado culpado (Habeas Corpus n. 84 078). Foi contra 
esse entendimento que se insurgiu, em 2016, um Supremo com a composição 
razoavelmente alterada. O Supremo ainda criou incentivos para que os réus co-
laborem com as autoridades, de forma a reduzirem as suas penas, na chamada 
‘delação premiada’. Em 2019, o STF decidiu a questão no sentido de considerar a 
prisão apenas após o trânsito em julgado da sentença, considerando a possibili-
dade da ampla defesa do réu até o último recurso possível.

Esse caso demonstra a flexibilidade com que o Supremo tem interpretado 
a Constituição, como também mostra o posicionamento cada vez mais estratégi-
co por parte dos ministros. Um exemplo é o fato do Supremo controlar a consti-
tucionalidade de emendas à Constituição, com a decisão monocrática proferida 
pelo ministro Ricardo Lewandowski, por intermédio de uma medida cautelar, 
suspendendo a eficácia dos artigos 2 e 3 da Emenda Constitucional n. 86/2015. 
Essa Emenda estabelecia um teto de recursos destinados à saúde, que para o mi-
nistro, por implicar na redução nominal de receita para a área, a emenda deveria 
ser considerada inconstitucional, porém, a Emenda Constitucional n. 95/2016, 
aprovada na gestão do presidente Temer, que criou um novo regime fiscal limi-
tando um teto para as despesas públicas, significa que os gastos sociais em geral 
deverão sofrer contenção até o ano de 2036.

Logo, a supremocracia decorre da associação entre o modelo constitucio-
nal adotado em 1988, da arquitetura institucional da corte, mas também da pos-
tura assumida pelos próprios ministros do STF. A Constituição explicitamente 
transferiu muitas atribuições ao Supremo, mas o baixo grau de institucionaliza-
ção de seu processo decisório, a falta de transparência na elaboração da agenda 
ou a fragilidade de seu compromisso com os próprios precedentes colocam em 
risco a autoridade do Tribunal. Como aponta o ministro Celso de Mello, em uma 
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república, nenhuma esfera de poder pode ficar imune a controles, por isso defen-
de-se a possibilidade de superação de decisões judiciais pelo Poder Legislativo.

Para que possa exercer a sua função precípua de corte constitucional, o 
Supremo precisa ser liberado de tarefas secundárias e diminuir as competências 
de natureza monocrática, visto que o exercício da colegialidade é fundamental 
para salvaguardar a integridade do Tribunal e conferir maior autoridade à sua 
jurisprudência, com espaço para votos discordantes e opiniões complementares, 
no final, produzir um acórdão que representasse a opinião do Tribunal.

O papel do STF de contrapeso como mecanismo de equilíbrio entre pode-
res deveria ser uma função bem restrita (ABRANCHES, 2018). A supremocracia 
é: magistrados que vão além de sua função, o poder sem precedentes conferido 
ao STF para dar a última palavra sobre as decisões tomadas pelos demais po-
deres em relação ao extenso elenco de temas políticos, econômicos, morais e 
sociais (VIEIRA, 2003), essa situação é ocasionada pela desconfiança na política, 
a hiper constitucionalização e a ampla discricionariedade.

Com a constitucionalização do direito há a atrofia do campo político para 
a tomada de decisões políticas. Ao STF, originalmente, foram atribuídas três fun-
ções: tribunal constitucional, tribunal de recursos e tribunal de primeira e última 
instância envolvendo altas autoridades, como no caso do Mensalão e da Opera-
ção Lava Jato. O problema se agrava quando o Supremo se torna uma câmara 
de revisão de decisões majoritárias, a partir da reclamação daqueles que foram 
derrotados na arena representativa (ARANCHES, 2018), como se visualizou no 
período do governo do ex-presidente Lula em relação aos avanços de direitos 
fundamentais questionados por vias judiciais pelos derrotados no parlamento.

Por isso, Tocqueville já alertara que a instabilidade legislativa é um mal 
inerente do governo democrático, visto a onipotência da maioria não desestabi-
lizar apenas a lei, mas também a sua execução e a ação da administração pública 
(TOCQUEVILLE, 2010). Em um regime presidencialista, o presidente tem que 
operar para manter a coalisão11 de partidos que o sustentam, quando isso não 
ocorre, o governo entra em paralisia entre o executivo e o parlamento, como já 
se presenciou no Brasil, em períodos de reeleições.

11 A formação de coalizões envolve três momentos típicos: a constituição da aliança eleitoral 
requer negociação em torno de diretivas programáticas mínimas, usualmente amplas, a serem 
obedecidas na formação do governo, após a vitória eleitoral; a constituição do governo, onde 
predomina a disputa por cargos e compromissos relativos a um programa mínimo de governo, 
ainda genérico; a transformação da aliança em coalizão efetivamente governante, quando 
emerge o problema da formulação da agenda real de políticas substantivas e das condições de 
sua implementação (ABRANCHES, 1988). 
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Em meio ao sistema e à realidade política nacional, o custo das eleições é 
alto12, pois a estratégia eleitoral é o comprometimento com interesses de deter-
minados grupos para a obtenção de espaço na coalizão, o que significa extração 
de privilégios e benefícios para os representados e arrecadação de recursos dire-
tos da administração para arcar com as eleições seguintes (VIEIRA, 2018). Isso 
tudo colide com a função presidencial, relativa à vontade majoritária da popula-
ção, interesses gerais referentes aos setores vulneráveis destituídos de capacidade 
de interesses básicos.

Nesse contexto, a hiper fragmentação partidária é um problema, pois a 
cooptação é o método de coalizão clientelista para qualquer presidente apro-
var o quórum qualificado de emendas à Constituição, gerando distribuições 
de benefícios materiais (propinas para partidos e pessoas), corrupção, como, 
por exemplo, o Mensalão (ABRANCHES, 2018). Como requisito da coalizão 
está a popularidade, associada ao desempenho macroeconômico. Dilma per-
deu o seu mandato pela falta de popularidade, com um Impeachment planejado 
na sua base de apoio, quando o partido pivô13 dessa coalizão mudou de lado 
(ABRANCHES, 2018).

Uma das questões da coalizão é com relação à estabilidade do manda-
to presidencial e o funcionamento das instituições que tendem a desestabili-
zar o sistema, como a ocorrência de dois Impeachments em 30 anos no Brasil 
(ABRANCHES, 2018). O processo de Impeachment é uma experiência traumá-
tica para o sistema presidencialista, porque o mandato presidencial é escolhido 

12 Um dos problemas do atual sistema brasileiro, nessa perspectiva, é a reeleição, visto 
que é por causa dela que há o manejo de custos da política macroeconômica para influenciar 
as eleições, reforçando as tendências oligárquicas que possuem a máquina de concessões 
clientelistas e a necessidade de coalisões. O segundo mandato de Dilma começou em 
crise e terminou em Impeachment. A reeleição só gera custos e crises para o país e reduz a 
popularidade e a força de atração presidencial, visto que os presidentes conseguem aprovar 
as medidas essenciais para o seu governo no primeiro ano do mandato, independentemente 
do conteúdo das medidas (neoliberais ou redistributivas). Pode-se citar como exemplo o ex-
presidente Collor, que aprovou o programa de estabilização, o de privatização e a Lei Rouanet; 
o ex-presidente Lula aprovou a reforma da previdência do setor público, prorrogou a CPMF e a 
DRU, realizou mudanças na legislação trabalhista, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a 
Lei de Falências; no governo de Dilma, aprovou-se o programa Brasil sem Miséria, a mudança 
no pagamento de pensões para viúvas jovens, Água para Todos, e o Pronatec, de educação 
profissional e tecnológica focalizados na linha da miséria (ABRANCHES, 2018).

13 O PMDB é base da coalizão, visto que é o partido detentor da máquina, nunca conquistou 
o governo por eleições, este se tornou o parceiro de coalizões de governos introduzindo o 
vírus das trocas clientelistas, tornando os presidentes que assumiram dependentes do apoio do 
mesmo. Isso impacta no esvaziamento de conteúdo programático da agenda dos presidentes 
(ABRANCHES, 2018).
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pelo voto direto dos eleitores, o que garante sua estabilidade, por isso, não é 
coerente com o sistema democrático a sua aplicação quando o presidente perde 
o apoio parlamentar (ABRANCHES, 2018). Em períodos de crise, dificilmente 
uma grande coalizão governante terá estabilidade sem um amplo apoio polí-
tico-social que envolva todos os segmentos sociais politicamente organizados 
(ABRANCHES, 1988).

Consoante a isso, os remédios extraordinários só podem ser usados em 
circunstâncias pré-definidas, nos limites processuais e substantivos estabelecidos 
em nível constitucional. Um exemplo é o afastamento do presidente da república 
que cometer crime de responsabilidade, por meio do processo de Impeachment, 
esse é um instrumento com uma carga discricionária elevada14 demais para ser 
empregado em momentos de conflitos político-sociais.

Em meio ao processo de Impeachment, os parlamentares brasileiros são 
investidos em prerrogativas constitucionais para atuarem com independência 
que é um instrumento da imparcialidade, logo, a função jurisdicional sob o crivo 
das garantias de um devido processo legal típicas de um processo judicial deve 
ser implementada pelo Senado Federal, mas não é o que ocorre. A atuação do 
Senado em Impeachment, baseada em uma falha fundamental do processo, pode 
ser impugnada judicialmente15, bem como qualquer inobservância gra ve do de-
vido processo legal (PERLINGEIRO, 2018).

14 Não há regras claras para o processo de Impeachment. Os processos ocorrem baseados 
numa lei obsoleta e parcialmente inconstitucional, sem uma tipificação exaustiva do crime 
de responsabilidade que defina os ritos processuais específicos, ou seja, é um mecanismo 
discricionário e questionável. Tanto é que o rito do processo perante o ex-presidente Collor foi 
completamente diferente do realizado para a ex-presidente Dilma; o primeiro foi rito sumário 
- com duração de 122 dias, afastado por 28, perdeu o mandato após 90 dias de seu afastamento; 
já Dilma teve rito longo - durou 273 dias, afastada por 111 dias, e daí perdeu o mandato.

15 O devido processo legal é pautado nas seguintes garantias: juízes com formação jurídica, 
mas para ser elegível ao cargo de Senador da República não é necessária a formação jurídica 
(artigo 14, § 3º, CF/88). Daí se questiona se é compatível com tal princípio um julgamento 
por ju ízes leigos sobre fatos envolvendo controvérsias jurídicas de alta indagação sobre direito 
financeiro e direito administrati vo (como em casos de crimes de responsabilidade). Outra 
garantia é a dosjuízes imparciais, que devem estar sujeitos apenas à lei, porém essa lógica 
não se vê no processo jurídico-político, pois os julgadores são sujeitos à lei e aos interesses 
externos, inclusive de seus representados. Acontece que na posição de juízes, os parlamentares 
deveriam ser imparciais em relação ao julgamento e, como corolário lógico, dever-se-ia 
oferecer ao interessado o direito de impugnar e provar a ausência de imparcialidade de cada 
um dos julgadores, o que não aconteceu no caso de Dilma em relação à Eduardo Cunha). 
Além desta, há a garantia da jurisdição plena, onde o Senado deve ter liberdade para apreciar 
fatos e valorá-los juridicamente mediante uma decisão motivada que responda a todos os 
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Fato é que se vive no Brasil um “estresse constitucional” (VIEIRA, 2018, 
p. 42), o jogo legalmente controvertido por parte dos que ocupam mandatos po-
líticos, favorecendo o surgimento de círculos de retaliações políticas e jurídicas, 
aumentando a instabilidade institucional. Portanto, duvida-se da sobrevivência 
da CF, assim como da validade das decisões voltadas à recuperação da capacida-
de dos atores políticos e institucionais de coordenar seus conflitos conforme as 
regras e procedimentos da constituição.

4.  Conclusão

A judicialização da política e o ativismo judicial impactam, definitiva-
mente, no sistema jurídico-institucional brasileiro, e consequentemente, na efe-
tivação de políticas públicas necessárias para a população, diretamente ou indi-
retamente. A decisão judicial deve possuir um mínimo de estabilidade para não 
perder a credibilidade dos órgãos judiciais, evitando-se, assim, decisões confor-
me conveniências - a previsibilidade gera segurança no ordenamento jurídico e 
garante a efetividade dos direitos fundamentais. Procurou-se expor tal ideia a 
partir da discussão da adoção dos precedentes judiciais pelo STF, um dos objetos 
centrais de estudo do direito constitucional.

Analisando os precedentes, vê-se o a teoria formalista de Schauer como 
a que se adaptaria ao modelo brasileiro, e que melhor garante a segurança jurí-
dica e previsibilidade, e que permite as técnicas de overruling e distinguishing. 
O modelo de enraizamento com regras como generalizações enraizadas, baseia 
a teoria dos precedentes de Schauer, de acordo com a qual, os juízes decidem 
aplicando os princípios que justificam decisões anteriores; no entanto, se o caso 
concreto é diferente, a experiência anterior deixa de ser relevante, ou se as de-
cisões tomadas no passado estavam equivocadas, a experiência perde comple-
tamente seu valor. Assim, o argumento em favor do modelo de regras é que a 
avaliação de que os erros cometidos por agentes equivocados são piores do que 
os erros baseados em regras, inclusive, existe a possibilidade dos juízes afasta-
rem as regras em casos de injustiças em favor de outras razões que tenham mais 
peso na situação.

argumentos relevantes formulados pela defesa, caso contrário, à luz da Convenção Americana 
Direitos Humanos (1969), o processo de Impeachment se equiparará a um procedimento 
disciplinar extrajudicial, sujeitando-se a uma revisão judicial plena no direito administrativo 
brasileiro (PERLINGEIRO, 2018). Assim, com vícios de forma e de conteúdo fático e jurídico, 
o processo de Impeachmentde Dilma seria passível de revisão judicial, se o cenário judicial não 
estivesse igualmente marcado pelo jogo de conveniências políticas.
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Acontece que, no Brasil, o controle exercido em abstrato pelo STF se pau-
ta no argumento da garantia dos direitos fundamentais das minorias, visto que 
esses grupos lutam por direitos que lhes são devidos e que nem sempre são res-
peitados pela vontade da maioria. Na realidade prática, o STF não possui limites 
nítidos da sua atuação no exercício da jurisdição constitucional. Devido a isso, 
questionou-se e defendeu-se ser positiva a possibilidade jurídica de o Poder Le-
gislativo superar o entendimento firmado pelo STF.

Uma constituição possui a função de assegurar os direitos políticos, civis e 
sociais, logo, a supremacia constitucional é um fato político-jurídico e o conflito 
entre agentes políticos e institucionais é comum. Mas com a crescente imple-
mentação do sistema partidário fragmentado, as coalizões afetam a estabilidade 
do mandato presidencial e o funcionamento das instituições no Brasil. Em meio 
a isso, com a relação entre o Executivo, o Parlamento e o Judiciário, vislumbra-se 
a postura do STF relacionada com as mudanças institucionais decorrentes dos 
processos do Impeachment, do Mensalão e da Operação Lava Jato, os quais con-
solidaram a judicialização da política e a supremocracia.

Com a análise fática, presencia-se o retrocesso na democracia brasileira: 
jogo legalmente controvertido dos ocupantes de mandatos políticos com retalia-
ções políticas e jurídicas, limitações de direitos, mudanças de regras eleitorais e 
corrupção. As mudanças constitucionais em forma de emendas, decorrente da 
judicialização da política no STF, ocasionam mudanças nas políticas públicas, 
por isso, conclui-se que o clima atual da relação entre instituições se baseia no 
jogo de conveniências, comprovado pela falta de segurança jurídica e previsibi-
lidade nas decisões judiciais e no sistema de precedentes.
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DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E O DIREITO 
AO DESENVOLVIMENTO COMO PÓLÍTICA  
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Resumo: O presente artigo tem a finalidade de analisar a política de saneamento 
básico no Brasil e a questão do desenvolvimento humano e sustentável como um 
dos objetivos a serem conquistados no século XXI. Com o olhar para o desen-
volvimento humano e as políticas propostas pelo Governo nacional em matéria 
de saneamento, torna-se indispensável a abordagem dualista que há entre o fe-
nômeno da globalização e seus reflexos na geração da desigualdade social, anali-
sando a realidade da política de saneamento básico no país, a fim de se verificar 
a (in) efetividade da dignidade da pessoa humana e justiça social, bem como a 
promoção do direito ao desenvolvimento como um direito humano.

1 Doutorado, Mestrado e Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP). É Professor da Graduação e da Pós-Graduação na disciplina de 
Direitos Humanos com ênfase na Infância e Juventude da Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Chefe do Departamento de Direitos Difusos e 
Coletivos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Docente dos Cursos de 
Especialização da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Procurador 
de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP).

2 Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 
Mestrado em Direito pela Universidade Nove de Julho/SP (UNINOVE/SP). Especialização em 
Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito (EPD/SP). Graduado em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC/Campinas). É Professor Assistente 
de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). Membro Associado do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito (CONPEDI). Advogado. 



150 

Eduardo Dias de Souza Ferreira | Oscar Silvestre Filho
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Desenvolvimento – Saúde.

Abstract: This article aims to analyze the basic sanitation policy in Brazil and 
the question of human and sustainable development as one of the objectives to 
be achieved in the 21st century. With a view to human development and the po-
licies proposed by the national government in matters of sanitation, the dualist 
approach that exists between the phenomenon of globalization and its effects 
on the generation of social inequality, analyzing the reality of basic sanitation 
policy, becomes essential in the country, in order to verify the (in) effectiveness 
of human dignity and social justice, as well as the promotion of the right to de-
velopment as a human right.

Keyword: Globalization – Human Rights – Basic Sanitation – Development 
– Health.

Sumário: 1. Introdução. 2. Globalização e Direitos Humanos. 3. Da Política de 
Saneamento Básico no Brasil. 4. Conclusão. 5. Referências.

1.  Introdução

Em meio ao século XXI, filósofos, cientistas sociais, juristas e demais pes-
quisadores das ciências humanas já pontuaram que a comunidade em âmbito 
internacional vem passando não só por profundas transformações nas relações 
sociais, mas como também está se tornando cada vez mais complexa.

Afirma-se categoricamente que vivemos num mundo em constante con-
fusão, já que a globalização, que ora se manifesta em nova ordem econômica, 
é incapaz de oferecer uma resposta satisfatória aos fatos sociais em constante 
mutação, impactando diretamente no âmbito dos direitos humanos.

Como consequência dessa transformação, verifica-se a formação de uma 
comunidade em âmbito global, com culturas idênticas, atividade econômica 
sempre acima do bem-estar social, falta de serviço público ora essencial para 
a população, ausência de política educacional no que diz respeito ao meio am-
biente e saúde humana, além da crise no Estado-nação, criação de riscos sociais 
e ampla violação dos direitos da dignidade da pessoa humana.

Em que pese esses problemas sociais se manifestem da forma mais per-
versa na população como desemprego, fome, ausência de saúde pública e en-
fermidades, pode-se dizer que seu surgimento está cada vez mais constante na 
atualidade, tendo em vista que a globalização exerce sua força através do poder 
econômico, o que de fato exige uma nova leitura dos valores humanos.
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A fragilidade de valores que se manifestam no desrespeito ao meio am-
biente e na efetividade das políticas de saneamento básico no país, ponto esse de 
destaque do trabalho, clamam pela atenção da sociedade, especialmente no sen-
tido de observar os reflexos da atividade humana em relação ao bem-estar social.

No Brasil, por exemplo, há pesquisas recentes apontando que mais da me-
tade da população nacional não possui acesso a serviços de tratamento e coleta 
de esgoto, uma vez que o crescimento populacional, a falta de planejamento de 
políticas de saneamento pelas cidades brasileiras, bem como o desprestígio dos 
governantes pela má utilização de dinheiro público, corrupção e desrespeito aos 
direitos humanos, acarretam certamente a crise no Estado-nação com amplos 
reflexos no direito ao desenvolvimento como política de direito humano.

Assim, é inegável que a política de saneamento básico para o bem-estar da 
população e do desenvolvimento econômico se reflete diretamente na qualidade 
de vida dos cidadãos, uma vez que os investimentos em serviços públicos con-
tribuem não só para a preservação da saúde humana e do meio ambiente, mas 
como também para a concretização dos direitos humanos, já que o desenvolvi-
mento sustentável está pautado como um dos grandes desafios a serem enfren-
tados no século XXI.

2.  Globalização e direitos humanos

A evolução da humanidade é puramente decorrente da transformação da 
cultura e meio social, ora identificadas atualmente como pós-modernidade. O 
desenvolvimento da tecnologia e da indústria cultural de massa proporcionou 
novas formas de relações sociais, mudanças nos setores político, social e econô-
mico dos Estados.

O fenômeno da globalização é o sistema responsável por vincular cada vez 
mais os grupos e povos, gerando uma interdependência cultural e econômica 
pela circulação de bens e de capitais. Ela acarreta não só relações assimétricas no 
plano interno dos Estados, mas também em nível internacional.

Tamanha é a complexidade do tema que, no ano de 1986, publicou-se para 
o mundo a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, dispondo no artigo 
1º que o desenvolvimento é um direito humano inalienável, devendo os povos 
participarem do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, garan-
tindo-se a realização dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Wagner Balera menciona que, ao colocar a pessoa humana em primeiro 
lugar, a Declaração já deixa claro o que se pretende com esse corpus juris:

“O ponto de partida da reflexão, portanto, é o da pessoa humana. E, plena-
mente identificado com ela, o povo, a comunidade da qual faz parte. Sabido 



152 

Eduardo Dias de Souza Ferreira | Oscar Silvestre Filho

que a soberania é o exercício da vontade geral e o soberano um ser coletivo 
que só pode ser representado por si mesmo, como quer Rosseau, ao reconhe-
cer a organização de um povo em Estados os demais criam relações entre si 
(inter gentes), fazendo surgir o ius gentium, o direito das gentes, que acabará, 
na época moderna, estruturado em direito internacional, cujo objeto abrange 
os direitos humanos, e, dentre eles, o direito ao desenvolvimento.
Deste modo, a fim de que incrementem as condições de vida individual e 
social, credenciando-se destarte para o desenvolvimento, os povos devem ter 
garantida a respectiva autodeterminação, atributo ínsito à soberania.”3

No Brasil, a dignidade da pessoa humana integra um dos fundamentos 
da República Federativa do Estado, na medida em que aludido valor é garantido 
mediante o reconhecimento, respeito e implementação dos direitos humanos de 
que são titulares todos os cidadãos.

Jorge Miranda pontua que “A constituição confere uma unidade de senti-
do, de valor e de concordância prática ao sistema de direitos fundamentais. E ela 
repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, na concepção que faz da pessoa 
fundamento e fim da sociedade e do Estado.”4

Nesse sentido, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o prin-
cípio da dignidade da pessoa humana encontra-se na base dos ordenamentos 
jurídicos dos Estados modernos, à medida em que aludido princípio deverá ser 
interpretado juntamente com as demais legislações que integram e organizam a 
estrutura das nações, radiando seus efeitos por todo o sistema jurídico.

Entretanto, é inegável que hoje se vive numa sociedade em que a exclusão 
está estampada pelo globo de forma generalizada. Milhares e milhares de pes-
soas vivem abaixo da linha da pobreza, não possuindo, inclusive, as condições 
mínimas para terem uma vida digna, conforme clamam os ditames sociais.

Milton Santos bem explica que bilhões de pessoas sobrevivem sem água 
potável no planeta. Pior: explana que a questão da pobreza e desemprego já faz 
parte de um sistema estrutural, sendo encarada pelo sistema econômico como algo 
natural decorrente da evolução de um processo que provoca não só a deterioração 
do valor do trabalho, mas como fere diretamente a dignidade da pessoa humana:

“Seja qual for o ângulo pelo qual se examinem as situações características do 
período atual, a realidade pode ser vista como uma fábrica de perversidade. 

3 BALERA, Wagner, Declaração sobre o direito ao desenvolvimento anotada, Curitiba: 
Juruá, 2015, p. 22.

4 MIRANDA, Jorge, Direitos fundamentais, 2ª ed., Coimbra: Edições Almedina, S.A., 
2018, p. 221.
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A fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado ge-
neralizado e permanente. Ela atinge 800 milhões de pessoas espalhadas por 
todos os continentes, sem exceção. Quando os progressos da medicina e da 
informação deviam autorizar uma redução substancial dos problemas de saú-
de, sabemos que 14 milhões de pessoas morrem todos os dias, antes do quinto 
ano de vida. Dois bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável. Nunca na 
história houve um tão grande número de deslocados e refugiados. O fenôme-
no dos sem-teto, curiosidade na primeira metade do século XX, hoje é um 
fato banal, presente em todas as grandes cidades do mundo. O desemprego é 
algo tornado comum. Ao mesmo tempo, ficou mais difícil do que antes atri-
buir educação de qualidade e, mesmo, acabar com o analfabetismo. A pobreza 
também aumenta. No fim do século XX havia mais 600 milhões de pobres do 
que em 1960; e 1,4 bilhão de pessoas ganham menos de um dólar por dia. Tais 
números podem ser, na verdade, ampliados porque, ainda aqui, os métodos 
quantitativos da estatística enganam: ser pobre não é apenas ganhar menos do 
que uma soma arbitrariamente fixada; ser pobre é participar de uma situação 
estrutural, com uma posição relativa inferior dentro da sociedade como um 
todo. E essa condição se amplia para um número cada vez maior de pessoas. 
O fato, porém, é que a pobreza tanto quanto o desemprego agora são conside-
rados como algo “natural”, inerente ao seu próprio processo. Junto ao desem-
prego e à pobreza absoluta, registre-se o empobrecimento relativo de camadas 
cada vez maiores graças à deterioração do valor do trabalho.”5

 Consequentemente, à medida que a humanidade avança, acabam-se por 
abandonar as velhas formas de comportamentos social e político do século XX, 
surgindo novos padrões que reclamam soluções diferentes daquelas proporcio-
nadas pelos Estados e pelo poder político institucional, a fim de que haja conci-
liação de interesses privados e públicos, capitalismo e trabalho, produtividade e 
justiça, compatibilizando o capitalismo com os direitos humanos, ante a preser-
vação da dignidade da pessoa humana e a concretização dos valores sociais.

No que diz respeito a essa compatibilização de valores e interesses, in-
cluindo-se água potável, saneamento básico e demais direitos, Ricardo Hasson 
Sayeg e Wagner Balera bem explicam que:

“O que os homens têm em comum é que todos são diferentes. Têm, entretan-
to, identidade no próprio traço de humanidade e, por via de consequência, na 
dignidade comum que inclui a dignidade planetária.

5 SANTOS, Milton, Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal, 29ª ed., Rio de Janeiro: Record, 2019, p. 58-59.
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Garantido o modo de vida das pessoas, cumpre ao regime jus-econômico, 
insuflado pelo humanismo antropofilíaco e inserido numa economia de mer-
cado, assegurar a todos ao mesmo tempo o mínimo necessário à vida para a 
satisfação da dignidade da pessoa humana – notadamente quanto à equiva-
lência das externalidades, inclusive privadas, à educação, à saúde, ao trabalho, 
à alimentação, à agua potável, à moradia, ao saneamento básico, ao lazer, à se-
gurança, à previdência social, à assistência à infância e aos desamparados – e 
consecução de um planeta digno: livre, pacífico, sustentado e desenvolvido.”6

A despeito disso, em meio a esse processo de globalização, torna-se cada 
vez mais transparente o aumento das disparidades e das desigualdades sociais, 
tendo em vista o consequente o aumento das diferenças regionais dentro de uma 
própria cidade ou Estado, com a centralização e geração de riquezas nas mãos de 
pequena parcela da sociedade que já possuem um maior poderio econômico, dei-
xando a maioria esmagadora da sociedade às margens da exclusão e privadas dos 
direitos sociais, ora garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948, bem como pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

“Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação 
ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comu-
nidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão 
sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumen-
tando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm au-
mentado e são causa de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes 
da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e social. As 
bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, 
mas não inevitáveis.”7

Essa tendência totalmente prejudicial nas relações sociais ocorre e forma 
repentina, acompanhada pelas crises institucionais, com reflexos no declínio dos 
serviços públicos, especificamente na defasagem de políticas no âmbito da saúde 
pública que não atendem à demanda da população mais carente do país.

É inegável que a política de saneamento básico é imprescindível para a 
preservação dos recursos naturais e da saúde humana, considerando o cres-
cimento econômico e populacional, além do planejamento das cidades pelos 

6 SAYEG, Ricardo Hasson; BALERA, Wagner, O Capitalismo humanista: filosofia 
humanista de direito econômico, Petrópolis: KBR, 2011, p. 180.

7 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente, Política de Educação Ambiental, Carta da 
terra, Disponível in https://www.mma.gov.br/informma/item/8071-carta-da-terra, Acesso em 
20.10.2020.
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governantes que devem garantir não só o bem-estar social, mas como também a 
garantia de um desenvolvimento humano e sustentável.

No entanto, muito embora haja direitos previstos em documentos de am-
plo conhecimento nacional e internacional pela população, inclusive pelos po-
líticos/governantes, a realidade social se manifesta de forma diversa, tendo em 
vista que a grande parcela dos cidadãos, especialmente aqueles que vivem nas 
proximidades de periferias, acabam nas margens da exclusão e totalmente sem 
voz perante um Estado que se proclama democrático e concebe direitos à pessoa 
humana, mas que, politicamente, age de forma totalmente diversa, negando ao 
mesmo tempo aqueles mesmo direitos que fundamentam as bases de um Estado.

3.  Das políticas de saneamento básico no Brasil

Nos últimos anos, tem-se se verificado no Brasil inúmeras discussões 
acerca da política de saneamento básico e os reflexos da sua aplicação na preser-
vação do meio ambiente e na saúde pública, especialmente em face das comuni-
dades mais carentes e de regiões mais afastadas, na qual o serviço fora totalmente 
desprezado.

No mundo, a literatura mundial que discute globalização, saúde e direi-
tos humanos já firmou posicionamento com base no princípio da solidariedade, 
uma vez que o meio ambiente deve ser tratado como centro das relações sociais, 
tendo em vista os efeitos dessa ordem econômica que se propagam na comuni-
dade global:

“A globalização é um fenômeno político, econômico, tecnológico e cultural 
que desencadeou a ruptura das barreiras territoriais, a internacionalização e 
a difusão do conhecimento e da informação em nível global, pelo avanço e 
desenvolvimento dos meios de comunicação, cujas consequências positivas 
são importantes conquistas, mas que as negativas pressupõem análise e me-
didas inibitórias e de combate, pois nítido é o estímulo às disputas beligeran-
tes e a mitigação dos valores morais, fazendo prevalecer o individualismo e 
o egocentrismo, comportamentos antagônicos à efetivação do princípio da 
solidariedade.”8

No território nacional, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu no rol 
das garantias e direitos fundamentais o direito à saúde e a moradia, atribuindo-se 

8 SOUZA, Oreonnilda de; OLIVEIRA, Lourival José de, Globalização e relações 
de consumo: servidão moderna e degradação ambiental, Revista Direito Ambiental e 
Sociedade, v. 6, n. 2, 2016, p. 156-178, Disponível in http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/
direitoambiental/article/viewFile/4258/2613, Acesso em 25.10.2020.
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a competência comum para a União, Estados e Municípios a promoverem incia-
tivas que visem a melhoria da população nas mais variadas regiões do país.

O conceito jurídico de saneamento básico, parece pouca coisa, mas, sem-
pre deu trabalho. No início de 1900, o debate sobre saneamento ocorre em clima 
de nacionalismo, intensificado entre as guerras em face do determinismo social 
e o papel relevante da saúde na melhoria da raça. No Brasil, a saúde não ficou 
de fora, assim como educação, civismo e valores nacionais e o serviço militar 
obrigatório (Hochman, 1998).

Gilberto Hochman, em seu livro “A era do saneamento”, discorre sobre 
esse período e o papel do saneamento na política nacional de saúde. Procura 
demonstrar como, àquela época, “a doença foi identificada como um dos prin-
cipais laços constituintes da sociedade brasileira, durante a Primeira Repúbli-
ca” e o movimento sanitarista propunha políticas que hoje seriam qualificadas 
de universais, posto que visavam alcançar “todos os membros da comunidade”, 
“exigindo um aumento da responsabilidade do Poder Público”, que implicava a 
discussão do modelo constitucional de 18919.

A “Liga Pró-Saneamento do Brasil”, fundada em 11/2/1918, primeiro ano 
do higienista Oswaldo Cruz, pretendia alertar as elites políticas e intelectuais 
para a precariedade das condições sanitárias no interior do país ou, como ficou 
consagrado, para o “saneamento dos sertões”. Contudo, o conceito de “sertões”, 
para a campanha de saneamento, era de ordem social e política e não uma ca-
tegoria geográfica10, pois “sua localização espacial dependeria da existência do 
binômio abandono e doença” e “tais diagnósticos ampliavam suas fronteiras até 
a capital do país” (Hochman, 1998), à época, no Rio de Janeiro.

9 “Nas décadas de 1910 e 1920, o movimento sanitarista difundiu sua interpretação 
sobre as bases da comunidade nacional e ofereceu soluções políticas e institucionais para 
transformar uma comunidade fundada nos efeitos negativos da transmissibilidade da doença 
em uma sociabilidade sustentada na saúde e na higiene de sua população. Para operar essa 
transformação, propunha políticas de saneamento e saúde pública que alcançassem todos os 
membros da comunidade. O movimento sanitarista na Primeira República entendia que a 
doença transmissível caracterizava e moldava a sociedade brasileira, desafiando suas elites e 
suas instituições políticas, e exigindo um aumento da responsabilidade do Poder Público, o 
que significava a rediscussão da moldura político-legal inaugurada pela Constituição de 1891” 
(Hochman, 1998, p. 49).

10 “A doença, o verdadeiro elo da Federação, redefiniria o próprio mapa do Brasil. Em um 
comentário de José Maria Bello, o país não mais estaria dividido em estados e municípios, e 
sim em três regiões (periferia do DF, litoral e interior), definidas não por critérios geopolíticos, 
mas pela presença das grandes endemias rurais: Às portas da capital, a ancilostomose dizima 
a população da baixada, como mais além, por todo o litoral e margens de rios, o impaludismo, 
e pelos sertões, a tripassomíase americana colhem suas vítimas...” (Hochman, 1998, p. 70-71).
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Atualmente, a Constituição Federal de 1988 não define saneamento básico, 
mas oferece alguns elementos importantes dessa relação, referindo-se ao mesmo 
em três oportunidades. Primeiro, fixa que é competência material exclusiva da 
União para instituir diretrizes para o saneamento básico (art. 21, XX). Depois, 
ao estabelecer que é comum entre União, Estados e Municípios para “promover 
programas de melhoria das condições de saneamento básico” (CF, art. 23, IX). E, 
por fim, observa que compete ao SUS, dentre outras atribuições, “participar da 
formulação da política e da execução das ações de saneamento básico”.

Sobre a competência material comum, para as ações de saneamento bási-
co, a observação de Celso Antônio Pacheco Fiorillo é pertinente no sentido de, 
“por vezes, o fato de a competência ser comum a todos os entes federados poderá 
tornar difícil a tarefa de discernir qual a norma administrativa mais adequada a 
uma determinada situação”. E, desde logo, aponta para os critérios que deverão 
ser verificados para tal análise: “a) o critério da colaboração (cooperação) entre 
os entes da Federação, conforme determina” o parágrafo único do artigo 23; e, 
“desse modo, deve-se buscar, como regra, privilegiar a norma que atenda de for-
ma mais efetiva ao interesse comum” (Fiorillo, 2000).

A Lei Federal n° 5.318, de 26 de setembro de 1967, que instituiu a “Política 
Nacional de Saneamento” e criou o Conselho Nacional de Saneamento”, é que 
ainda nos fornece um indicativo desse conceito, mais precisamente da idéia de 
saneamento, em seus artigos 1o e 2o, que abrange e compreende o abastecimento 
de água, sua fluoretação e destinação de dejetos; esgotos pluviais e drenagem; 
controle da poluição ambiental, inclusive do lixo; controle das modificações ar-
tificiais das massas de água; e controle de inundações e de erosões.

No entanto, a Lei de 1967 refere-se ao saneamento e depois afirma que este 
compreende o saneamento básico e o abastecimento de água (Lei n° 5.318/67, 
“caput”, do art. 2o). A vinculação do saneamento com a saúde também está ex-
pressamente consignada nesse diploma legal, logo no artigo 1o,ao determinar 
que a “Política Nacional de Saneamento, formulada em harmonia com a Política 
Nacional de Saúde, compreenderá o conjunto de diretrizes administrativas e téc-
nicas destinadas a fixar a ação governamental no campo do saneamento”.

Em relação aos serviços de água potável e de esgoto sanitário, a Consti-
tuição Federal especifica que o governo municipal é responsável pela gestão dos 
serviços de saneamento básico, assim como o serviço de abastecimento de água. 
Esses itens, abordados como “Infra-Estrutura para o Desenvolvimento”11, tam-
bém experimentam os reflexos das novas relações entre o Estado e a Economia.

11 É conveniente também que a administração preste contas aos usuários e que haja incentivos à 
prestação de serviços confiáveis e de boa qualidade, além de uma gestão eficiente dos ativos. 
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Nesse contexto existem dois projetos de Lei em Andamento sobre dire-
trizes gerais para o exercício do poder concedente e a prestação de serviços de 
saneamento. Um do Senador José Serra, que tramita desde 1996 (PL 266/96), e 
o segundo, do Governo Federal, que apresentou sua versão para o projeto (PL 
4.147/01), e apensada à proposta que já tramitava na Câmara, e pediu urgência 
para sua apreciação.

No Projeto do Senador José Serra, então Ministro da Saúde, os serviços de 
saneamento básico compreendiam (art. 2o, incisos I a III):

• os serviços de abastecimeto de água, englobando as atividades de cap-
tação de água bruta, a adução, o tratamento, a reservação e a distribui-
ção de água tratada para o consumo público;

• os serviços de esgotamento sanitário, englobando as atividades de co-
leta de resíduos líquidos por meio de tubos e condutos, o transporte, o 
tratamento, o reaproveitamento e a disposição final, bem como outras 
soluções alternativas; e,

• os serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, englobando as ati-
vidades de coleta, o transporte, o reaproveitamento, o tratamento e a 
disposição final.

No Projeto do Governo Federal, a preocupação central é com o “serviço 
de abastecimento de água” e o programa de privatização. Nesse sentido, o con-
ceito que estava aglutinado no artigo 2o do Projeto do Senador José Serra acaba 
sendo diluído no corpo da proposta:

• os serviços de abastecimento de água e de esgotos estão no artigo 2o 
do projeto, que cuida do saneamento básico12, nessas suas acepções, 
dividindo-o em local e de interesse comum:

• serviço de saneamento básico de interesse local: aquele cujas ativida-
des, infra-estruturas e instalações operacionais se destinem exclusiva-
mente ao atendimento de um município, integrante ou não de região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião;

Em casos assim, cabe ao governo, no mínimo, garantir a operação em bases comerciais, o 
que pode ser feito delegando-se tal encargo a uma empresa privada, por meio de contratos 
de administração, leasing ou concessão (Relatório sobre o Desenvolvimento ..., 1994, p. 127).

12 PL – 4.147/01, “Art. 2o Para os fins desta Lei compreende-se como: “I – saneamento 
básico: os serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, que abrangem 
as atividades e respectivas infra-estruturas e instalações operacionais de captação, adução e 
tratamento de água bruta, adução, reservação e distribuiçãode água tratada, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final de esgotos sanitários;...
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• serviço de saneamento básico de interesse comum: aquele em que 
pelo menos uma das atividades, infra-estruturas ou instalações ope-
racionais descritas no inciso I se destine ao atendimento de dois ou 
mais municípios, integrantes ou não de região metropolitana, aglome-
ração urbana ou microrregião, exceto quando decorrentes de gestão 
associada.

Esse projeto governista foi apensado a projeto que já tramitava e provo-
cou intensa reação dos parlamentares e das entidades que atuam nesse setor, o 
que determinou a instalação de uma comissão de saneamento13. Os setores de 
oposição indicam que:

“A diferença entre o projeto do governo e a emenda patrocinada pelos mili-
tantes do setor do saneamento básico é, valha a brincadeira, da água para o 
vinho. Enquanto o governo propõe um conceito restrito para o saneamento 
básico, englobando apenas os serviços de coleta e tratamento da água e do 
esgoto, a Frente utiliza dois conceitos, saneamento básico e saneamento am-
biental, numa acepção muito mais ampla, que inclui, além dos serviços de 
água e esgoto, também a coleta e tratamento dos resíduos sólidos, promoção 
da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, prevenção e controle do 
excesso de ruídos, drenagem urbana, controle de vetores de doenças trans-
missíveis por veiculação hídrica etc14.”

13 AGÊNCIA CÂMARA – 16/3/2001 8:44 CÂMARA INSTALA COMISSÃO DE 
SANEAMENTO Na próxima terça-feira (20), será instalada a Comissão Especial que analisará 
o projeto que institui a Política Nacional de Saneamento (PL 2.763/00). Na reunião, prevista 
para as 16h30, no auditório do Espaço Cultural, serão eleitos o presidente e os vice-presidentes. 
Proposta ainda não tem consenso. Encerrou ontem o prazo para a apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei 2.763/00. Ao todo, foram apresentadas 209 emendas ao projeto de autoria 
dos deputados Sergio Novais (PSB-CE) e Maria do Carmo Lara (PT-MG). No início do ano, 
o Governo apresentou sua versão para o projeto (PL 4.147/01), que foi apensada à proposta 
que já tramitava na Câmara, e pediu urgência para sua apreciação. Caso o Governo não peça 
a retirada da urgência, a Câmara dos Deputados terá até o dia 7 de abril para votar a matéria. 
Ontem, parlamentares da Frente Nacional pelo Saneamento fizeram manifestações pedindo a 
retirada da urgência, de forma a obterem mais tempo para discutir a proposta na Comissão 
Especial. O projeto também foi discutido em uma reunião com membros do PSDB. Mesmo 
dentro do partido do Governo, o texto não tem consenso.

14 Entrevistado pela Oficina de Informações, o secretário executivo da Assemae, Sérgio 
Antônio Gonçalves, informou que a Frente obteve dos líderes do governo o compromisso da 
retirada da urgência, que possibilitaria estabelecer o mínimo de discussão sobre matéria tão 
relevante. Mas até a tarde desta quinta-feira, o compromisso ainda não havia sido cumprido. 
Gonçalves informou ainda que a disposição do governo de impedir o debate foi tão radical 
que sequer a Comissão Especial que deveria tratar do assunto foi instalada. De qualquer 
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A mais, consentânea com o postulado da atenção integral à saúde é a que 
compreende o saneamento básico como o conjunto de regras e ações na área de 
abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes doméstico e industrial e 
a coleta e destino de resíduos sólidos e gasosos.

No final dos anos noventa, nas contas do Governo Federal, “cerca de 75% 
das internações hospitalares estão relacionadas à falta de saneamento”. Por isso, 
em sua “agenda de governo 2001-2002”, o executivo federal anuncia, por meio 
de seu “projeto alvorada”, que a “ampliação desses serviços é fundamental para a 
redução da mortalidade infantil”15.

Segundo a “Síntese de Indicadores Sociais 99 do IBGE16, que traça o perfil 
da sociedade brasileira, 88,6% dos domicílios urbanos brasileiros têm serviços 
de água por rede geral. A proporção de domicílios urbanos com rede coletora de 
esgoto é de 51,1% e, com lixo coletado, de 83,2%. Em 1998, o país contava com 
41,8 milhões de domicílios, tendo em média 3,8 moradores em cada unidade 
domiciliar. O estado do Amazonas tinha a maior média de moradores por domi-
cílio – 4,7 –, enquanto o Rio de Janeiro apresentava a menor média 3,3.

Podemos concluir que os programas do Governo Federal já trataram de 
“saneamento básico”, com efeito, dizem respeito ao sistema de abastecimento de 
água e coleta de esgoto. É esse o significado que se pode aguardar das ações e 
programas de saneamento no “Projeto Alvorada”, que enuncia, mas não define, o 
que se entende por saneamento básico (Decreto n° 3.769/01). “Para a identifica-
ção dos estados a serem focalizados pelo Projeto, adotou-se como critério, num 
primeiro momento, eleger aqueles com IDH inferior à mediana Brasil (1991). 
Dessa forma, 14 estados foram incluídos: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Ro-
raima, Sergipe e Tocantins. Para a seleção das microrregiões e dos municípios, 
adotou-se a última base conhecida do Atlas de Desenvolvimento Humano do 
Brasil, de 1991.Já para 2002, foram incluídos os municípios das microrregiões 

forma, parlamentares dos partidos de oposição apresentaram mais de 100 emendas ao projeto 
governamental, que levou o número 4147/2001. Entre elas, uma Emenda Substitutiva Global, 
apoiada pela Frente Nacional para o Saneamento Ambiental. Texto disponibilizado no site 
Oficina de Informações (www.oficinainforma.com.br), em 16 de março/2001.

15 Projeto Alvorada: “...A falta de água tratada e de esgoto sanitário compromete a saúde da 
população. Cerca de 75% das internações hospitalares estão relacionadas à falta de saneamento 
básico. A ampliação dos serviços de saneamento básico, especialmente no que diz respeito ao 
aumento de domicílios abastecidos com água de qualidade, é fundamental para a saúde e, em 
particular, para redução da mortalidade infantil.

16 http://www.ibge.gov.br/presidencia/noticias/28042000.shtm – 8/5/2000 – 18h5; http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006002680.pdf - 2020.09.11



 161

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

com IDH maior que 0,400 e menor ou igual a 0,500 e os municípios com IDH 
maior que 0,400 e menor ou igual a 0,500 situados em microrregiões com IDH 
maior que 0,500. Assim serão 78 microrregiões e um total de 875 municípios. 
Posteriormente, foram incluídos no Projeto todas as microrregiões e municipios 
dos demais estados da Federação com IDH inferior ou igual a 0,500, resultando 
na seleção de outros nove estados: Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, que apesar 
de deterem índices de desenvolvimento humano acima da mediana nacional, 
possuem microrregiões e municípios muito pobres. 17.

Em relação à água, o Banco Mundial aponta que “nas cidades, seja em ní-
vel municipal ou metropolitano, os serviços de água encanada e esgotos podem 
ficar a cargo de empresas geridas com base em princípios comerciais”. No entan-
to, alerta que “é preciso haver também fiscalização pública, para que os usuários 
de baixa renda tenham acesso aos serviços e para proteger a saúde pública e a 
qualidade ambiental”; apontando, ainda, que “é essencial fixar para a água preços 
que reflitam todos os custos financeiros, ambientais e econômicos do abasteci-
mento, a fim de gerar recursos para a expansão do serviço e a promoção do uso 
eficiente”(Relatório sobre o Desenvolvimento ..., 1994, p. 127-128).

Segundo esse mesmo relatório, os países de baixa renda18 poderiam ado-
tar uma dupla estratégia para melhorar o saneamento: adotar esquemas contra-
tuais, como concessões, para que haja uma administração comercial dos serviços 
de saneamento nas áreas urbanas; e, nas comunidades urbanas e rurais mais po-
bres, que têm menos probabilidade de virem a conectar-se aos sistemas formais 
de abastecimento, é possível adaptar tecnologias intermediárias para atender aos 
usuários que se dispõem a pagar pelos serviços de que necessitam (Relatório 
sobre o Desenvolvimento ..., 1994, p. 128-129).

O escritor Monteiro Lobato também foi “militante e publicista da campa-
nha pelo saneamento rural”. Em 1914, entusiasmado com a excelência do projeto 
paulista de saneamento, escreveu: “ .. os trechos saneados ir-se-ão constituindo 
em oásis crescerá pela persistência da obra: e no correr de alguns anos o oásis 
será todo S. Paulo. E será um dia o Brasil inteiro19”.

17 http://www.mds.gov.br/relcrys/alvorada/docs/cartilha2.pdf -2020.11.07
18 Baixa renda: os grupos de renda per capita são: baixa renda, US$676 ou menos em 1992 

(42 economias); renda média, US$ 676 a US$8.355 (67 economias); e alta renda, US$8.356 ou 
mais (23 economias) (Relatório sobre o Desenvolvimento ..., 1994, p. 167).

19 Apud. Lobato, J.B. M. (1956) [1918], Mr. Slang e o Brasil e o Problema Vital. São Paulo, 
Brasiliense, p. 302 – In: Hochman (1998, p. 232).
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Entretanto, oitenta anos depois, a “falta de saneamento agrava a saúde do 
Brasil”, conforme os jornais de grande circulação nacional apontam no ano 2000: 
“Divulgados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), os números sobre inter-
nações e mortes causadas pela inexistência de saneamento básico dão a dimensão, 
no País, de males típicos do Terceiro Mundo, como cólera, dengue, esquistossomo-
se. Além disso, há acidentes ecológicos, como a mortandade de peixes na Lagoa 
Rodrigo de Freitas, no Rio, na qual se despeja esgoto sem tratamento.“Os gastos 
anuais diretos do Sistema Único de Saúde (SUS) com tratamento de doenças que 
se disseminam pela inexistência do serviço de água e esgoto chegam a R$ 300 mi-
lhões. Está incluído nessa conta o pagamento de quase 2,8 milhões de atendimentos 
ambulatoriais por ano”.20

No início da década de 90 houve um Seminário, realizado pelo Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFERJ) e pela Federa-
ção de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE), que teve como ob-
jetivo a “reflexão sobre as mudanças emergentes da sociedade brasileira urbana, 
no quadro de crise e reestruturação por que passamos”. A partir desse seminário, 
alguns anos depois, editou-se um livro, no qual encontramos o texto com o título 
“Renda e pobreza nas metrópoles brasileiras”, no qual, em capítulo que tratou 
da acessibilidade a serviços públicos básicos, com base em dados, ilustrado com 
tabelas, já se constatava que:

“Como o custo de instalação de rede de abastecimento de água é mais bai-
xo, os indicadores relativos a esses serviços são, em geral, melhores do que os de 
esgotamento sanitário (...). Em ambos os casos, porém, as situações de carência 
mais aguda ocorrem no atendimento dos pobres nas periferias das metrópoles 
nordestinas, onde mais da metade da população não é atendida: em Fortaleza, 
77% dos pobres da periferia não tem abastecimento adequado de água e 83% da-
queles da periferia do Recife não dispõe de esgotamento sanitário” (Rocha, 1994).

20 “O desastre ecológico que matou toneladas de peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas, no 
Rio, foi mais um exemplo da precariedade do saneamento básico no País, com reflexos na 
deterioração da saúde dos brasileiros e na degradação ambiental nas grandes cidades. Na 
série de reportagens que começa hoje, o Estado apresenta um retrato da crise do saneamento 
brasileiro e das propostas para enfrentar o problema, como a privatização das companhias 
do setor, promovida pelo BNDES. Ausência de redes de água e esgoto causou 2 milhões 
de internações hospitalares entre 95 e 97 (...) ELIANE AZEVEDO, RIO – Entre janeiro de 
1995 e dezembro de 1997, 342 mil crianças com menos de 5 anos morreram no Brasil de 
doenças relacionadas à falta de saneamento básico. No mesmo período, mais de 2 milhões 
de internações hospitalares foram causadas por esse problema. Para cada R$ 4 investidos 
em saneamento, seriam economizados R$ 10 na rede hospitalar, segundo estudo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), feito em 1996.” (In: O Estado de 
São Paulo: Domingo, 19 de março de 2000)
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Com essa breve retrospectiva, é possível afirmar que os números apre-
sentados pelos noticiários atuais eram absolutamente previsíveis e poderiam ter 
sido evitados, ou seja, as pessoas, pobres morrem de morte anunciada em nossas 
cidades, em especial na região norte e nordeste:

“RECIFE – Com apenas 9% de seu território coberto por rede de esgotos 
e 91% dos 7,5 milhões de habitantes abastecidos com água potável, Pernambuco 
amarga as consequências de um saneamento incipiente para as suas necessida-
des. As grandes obras na área datam de 1929 e de meados dos anos 70, acentuan-
do a degradação tanto do ponto de vista ambiental quanto sanitário.

“Apenas nos três primeiros meses deste ano, a Secretaria Estadual da Saú-
de registrou 82 casos de cólera, 3 deles fatais. Em 1999, a doença atingiu 2.315 
pessoas, com 49 mortes, e, em 1998, 1.161 pessoas, com 7 óbitos...” (O Estado de 
São Paulo, 19.03.2000 – Lúcia M. Dias)

“A série de reportagens que o Estado publicou durante toda a semana faz 
um retrato deprimente da situação em que se encontra o saneamento básico, em 
todo o Brasil. Por falta de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, 342 mil 
crianças com menos de 5 anos de idade morreram, entre janeiro de 1995 e de-
zembro de 1997, segundo dados divulgados pela Fundação Nacional de Saúde. 
Naquele mesmo período, mais de 2 milhões de internações foram causadas por 
doenças típicas da falta de saneamento básico. Doenças que podem ser erradica-
das, evitadas ou controladas com a simples extensão de serviços de água e esgoto 
provocaram, em dois anos, seis vezes mais baixas fatais que as que os norte-ame-
ricanos tiveram em uma década de guerra no Vietnã. (...)

(..) “As companhias estatais de saneamento básico, de maneira geral, es-
tão financeiramente abaladas, como resultado da visão curta dos governantes. A 
capacidade de investimento dessas empresas foi comprometida por uma conju-
gação de tarifas fixadas demagogicamente, que não cobrem os custos dos inves-
timentos, e de descapitalização, pois o poder público deixou de injetar recursos 
adequados no setor. O resultado é de filme de horror: 342 mil crianças mortas 
antes de completar cinco anos, no curto período de dois anos, e mais de 2 mi-
lhões de internações, no mesmo período, provocadas por doenças que seriam 
evitadas se houvesse esgotos e água tratada. (OESP, 27/03/2000).

O Fundo de Pobreza, a esperanças nos fundos geridos de forma paritária. 
Muito comuns nos anos noventa. Para o Saneamento básico, esse modelo de 
financiamento foi instituído pela Emenda Constitucional n° 31, de 14/12/2000, 
será uma das fontes das origens dos programas e projetos de saneamento, em es-
pecial nas áreas e regiões mais pobres do país, conforme depreende-se do “Pro-
jeto Alvorada”.
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Assim, estima-se que, no período 2001-2002, estão previstos investimen-
tos de R$ 2,6 bilhões, para garantir abastecimento de água, rede de esgotos e 
melhorias sanitárias a 2,5 milhões de famílias, sobretudo nos 2.318 municípios 
cobertos pelo Projeto Alvorada”. Quanto aos números, esse projeto apresenta 
duas partes:

Na primeira, o “Plano de Apoio aos Estados com Menor Desenvolvimen-
to Humano21”, dentre as principais metas encontramos a ação de “Saneamento/
Redução da Mortalidade Infantil (Abastecimento de água, melhorias sanitárias 
e esgoto):

“Programa: Saneamento Básico;
Objetivo: Reduzir a morbidade e a mortalidade infantil provo-

cadas por doenças associadas à falta ou deficiência de saneamento.; 
Metas: Atender a 1.350.000 famílias com abastecimento de água, esgoto e me-
lhorias sanitárias.

Em R$ mil

Recursos 2000 2001 2002

Orçamento/PPA 103.569 216.956 240.735

Adicionais FP - 1.000.000 1.000.000

Órgão Federal Responsável: Ministério da Saúde; Órgão Executor: Prefei-
turas Municipais

Na segunda, o “Plano de Infra-estrutura Social Básica para Microrregiões 
e municípios carentes22 na saúde:

Programa: Saneamento/Redução da Mortalidade Infantil (Abasteci-
mento de Água, Melhorias Sanitárias e Esgoto).

21 No primeiro momento, serão objeto do gerenciamento intensivo, nos quatorze estados, 
os municípios selecionados pela Comunidade Ativa (87 atualmente, devendo alcançar 532 até 
março de 2001). Todos os demais municípios dos quatorze estados, priorizados em função do 
grau de desenvolvimento humano, serão progressivamente atendidos pelo Plano até 2002.

22 As ações do Projeto Alvorada a serem adotadas nas microrregiões e municípios 
selecionados nos estados mais ricos devem ser das áreas de educação, saúde e renda. 
Excetuando-se aqueles de caráter regional ou estadual apresentados na primeira fase, os 
programas serão os descritos no item a seguir. Além dessas ações, nos municípios onde houver 
potencial para aplicação da metodologia do Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 
deve ser incentivada a sua inserção no Comunidade Ativa.
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Objetivo: Reduzir a morbidade e a mortalidade infantil pro-
vocadas por doenças associadas à falta ou deficiência de saneamento, 
Meta: Atingir a média nacional atual nas regiões selecionadas:

Em R$ mil

Recursos 2000 2001 2002

Orçamento/PPA 53.857 59.678 61.280

Adicionais OGU 27.858 26.256

Adicional FP 50.000 50.000

Órgão Federal Responsável: Ministério da Saúde.
Órgãos Executores: Prefeituras Municipais.
Enfim, a Emenda Constitucional n° 31, de 14 de dezembro de 2000, está 

indiretamente financiando o programa de saúde do governo federal, porém, 
em área restrita, ou seja, apenas nas localidades muito pouco desenvolvidas 
(IDH baixo). Isso já havia sido considerado pelo Relator do Orçamento de 2001 
inclusive23.

O Decreto Federal n° 3.769/01 considerou esse aspecto; contudo, a ges-
tão do projeto é que não observou a participação da sociedade civil, conforme 
determina o enunciado do artigo 204 da CF e parágrafo único do art. 79 e art. 
82, ambos das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela EC 
nº – 31/2000.

Assim, a situação de fato é que o Fundo está sendo gerenciado por órgão 
formado apenas pelos representantes do Governo. A necessidade de Lei Com-
plementar, mas, enquanto essa lei não é editada, depreende-se que o órgão que 
venha a geri-la deveria observar seus princípios informadores, que decorrem do 

23 O significativo aumento ocorrido no programa Saneamento Básico (R$ 886 milhões), em 
relação ao ano de 2000, explica-se pelo fato dos recursos adicionais do Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza terem sido, na Saúde, integralmente alocados em ações desse programa 
– melhorias sanitárias, abastecimento d’água e esgoto sanitário. (...) O entendimento mais 
comum, e que foi o adotado pelo Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária, 
é que “ações e serviços de saúde” encerrariam todo o programa de trabalho do Ministério da 
Saúde, com exclusão dos encargos previdenciários da União e do serviço da dívida. Também 
não deve ser considerada na aferição dessas despesas mínimas a parcela financiada com 
recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, porquanto se trata de recursos à 
parte, ingressos novos nas receitas da União, destinados a atender aos Estados com menor 
desenvolvimento humano.....” – Brasil, CONGRESSO 2001 comissão mista de planos, 
orçamentos públicos e fiscalização.
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texto constitucional, qualquer que seja o instrumento normativo que cuide da 
gestão desse numerário.

Esses dados e cenas continuam até 2020, pois, “82% da região Norte do 
Brasil não tem serviços de saneamento básico”. Região é uma das mais pobres 
do país e a mais afetada pela falta de acesso a serviços de saneamento básico24:

Folha de São Paulo - em 28 de maio de 2020, p. B3

24 https://observatorio3setor.org.br/carrossel/82-da-regiao-norte-do-brasil-nao-tem-
servicos-de-saneamento-basico/
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Contudo, somente no dia 05 de janeiro de 2007 aprovou-se a Política Na-
cional de Saneamento Básico, nos termos da Lei Federal n. 11.445, pela qual se 
estabeleceu as bases e diretrizes gerais das políticas a serem desenvolvidas pe-
los Estados, dentre as quais a aplicação de recursos financeiros para promoção 
do desenvolvimento sustentável, de acordo com o art. 48, inciso II, da aludida 
legislação.

Muito embora aprovada a supramencionada Lei, fato é que sua promul-
gação se deu apenas no ano de 2013, tendo em vista que as diretrizes basilares 
da respectiva política foram transformadas em metas e compromisso do Estado 
brasileiro, a fim de universalizar o acesso integral ao saneamento básico em todo 
o território nacional até o ano de 2033.

Todavia, não se vislumbrou o avanço pretendido com as respectivas me-
tas no Estado brasileiro, uma vez que o acesso a água potável e os serviços de 
saneamento básico ainda não se prestam a atender de forma adequada toda a 
população nacional.

“Os índices e dados oficiais disponíveis no Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), elaborado pelo Ministério das Cidades, do Gover-
no Federal, ao longo do período de 1995 a 2016, demonstram como o acesso 
à água potável e aos serviços de esgotamento sanitário, assim como as condi-
ções de eficiência do serviço prestado, pouco evoluíram no país ao longo dos 
últimos 21 anos. Em termos de abastecimento de água potável, nota-se uma 
piora na prestação desse serviço essencial, que resultou na redução da popu-
lação atendida de 93,3% em 1995 para 83,3% em 2016 (...).”25

A despeito disso, no mês de maio de 2017, a Comissão de Meio Ambiente 
do Senado Federal e a Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças Políticas do 
Congresso Nacional promoveram um colóquio para debater a importância do 
meio ambiente e direitos humanos na sociedade atual.

No aludido evento, pregou-se a interdependência entre direitos humanos 
e meio ambiente, esclarecendo o cuidado e a manutenção que deverá haver entre 
ambos os institutos, a fim de que se contenha a degradação dos ecossistemas, 
bem como a poluição e o acesso à água, os quais devem integrar essencialmente 
as políticas de saneamento básico de um Estado:

25 Instituto Democracia e Sustentabilidade; Instituto Ethos; Conectas Direitos Humanos, Violação 
dos direitos humanos no brasil: acesso à água potável e ao saneamento básico, Disponível 
in https://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/Violac%CC%A7a%CC%83o-
dos-direitos-humanos-no-Brasil_-Vfinal.pdf, Acesso em 29.10.2020, p. 10.
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“Os direitos humanos e o meio ambiente são interdependentes, um ambiente 
saudável é necessário para o usufruto de uma vasta gama de diretos humanos 
e o exercício dos direitos humanos é vital para a proteção do meio ambiente; 
você não pode ter um sem o outro – resumiu John Knox, relator especial das 
Nações Unidas sobre direitos humanos e meio ambiente.
Knox explicou a relação dos direitos humanos com o meio ambiente e frisou 
a tendência – que precisa ser ampliada, segundo ele – de se aplicar a legislação 
para demonstrar que o dano ambiental interfere na capacidade de usufruir 
direitos humanos básicos: a poluição prejudica o acesso à água; o aumento do 
nível do mar expulsa pessoas de suas casas, como nas Ilhas Maldivas; ou a di-
minuição da biodiversidade, como a morte das abelhas, reduz a oferta de ser-
viços ecossistêmicos que afetam a população mundial inteira. Todos se pre-
judicam, e a interpretação da lei deve atender ao interesse coletivo, salientou.
Dentro dessa visão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Antônio 
Hermann Benjamin, defendeu a interpretação da Constituição de uma ma-
neira mais holística, considerando o compromisso de não empobrecer a vida 
dos habitantes da Terra e de tratar a proteção do meio ambiente e dos direitos 
humanos de maneira integrada. Os juristas pelo mundo todo precisam co-
nhecer e praticar tais princípios de defesa ambiental, sejam explícitos ou im-
plícitos nas cartas magnas dos diversos países, frisou. Ele citou como exemplo 
do que já pratica em suas interpretações o princípio de in dubio, pro natura.”26

Em muitos Estados brasileiros, verifica-se que as políticas de saneamento 
básico nunca integraram a gestão de um governo Estadual, e nem mesmo pro-
jetos de Municípios sob o argumento de que o investimento nesse setor deman-
daria altas quantias até então desnecessárias, tendo em vista outras prioridades 
na gestão dos governantes, incluindo-se, vergonhosamente, o desvio de dinheiro 
público, corrupção e violação dos direitos dos cidadãos.

Fato é que a necessidade desse serviço publico no país, até o presente mo-
mento, sempre fora tratada com desprezo, na medida em que o próprio sistema 
capitalista, ora o causador de impactos naturais e gerador da desigualdade social, 
sempre exerceu enormes influências, ante a dualidade que existe entre cresci-
mento econômico e bem-estar social.

Cidades e capitais brasileiras como São Paulo, Porto Alegre, Pernambuco, 
Manaus e inúmeras outras ainda carecem dessas políticas concretas na área de 

26 SENADO FEDERAL, Para especialistas, direitos humanos e proteção ao meio 
ambiente estão ligados, 22.05.2017, Disponível in https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2017/05/22/para-especialistas-direitos-humanos-e-protecao-ao-meio-ambiente-
estao-ligados, Acesso em 11.10.2018.
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saneamento e esgoto. Na maioria das vezes, nenhuma gestão política dá desta-
que a esse tipo de investimento, na medida em que o pensamento deficitário de 
alguns gestores não considera o crescimento econômico ligado diretamente à 
saúde humana e o meio ambiente sustentável.

Na capital Paulista, por exemplo, chega a ser vergonhoso e desagradável 
atravessar a marginal Tietê sentindo o odor que é exalado pelo Rio que recebe o 
mesmo nome, ante a inércia de políticas nesse setor e o desrespeito não só com 
a população local, que também deve tomar mais consciência quanto a preser-
vação dos recursos naturais, mas diretamente em face do meio ambiente que 
agrega toda essa criminalização natural, prejudicando cada vez mais a qualidade 
de vida do ser humano que depende de recursos naturais para sua sobrevivência.

A falta dessa política de saneamento, além de prejudicar o meio ambiente, 
acaba por favorecer inúmeras doenças na população que é deficitária desse ser-
viço. Em comunidades mais carentes, especialmente àquelas que são próximas a 
rios contaminados, tem-se comumente exemplos de sintomas como a diarreia, 
coceiras e verminoses. Esses sintomas decorrem da ausência do tratamento de 
água e esgoto que reflete diretamente na população mais humildade da socieda-
de, desprezada e totalmente esquecida pelos políticos, exceto em anos eleitorais.

Em anos eleitorais, tornam-se repugnantes e desprezíveis determinadas 
condutas de candidatos que, a fim de conquistarem mandatos, escolhem comu-
nidades mais carentes para fins de propagandas políticas, lançando àquela popu-
lação determinadas promessas de serviços públicos como construção de escolas, 
postos de saúde e saneamento básico.

Entretanto, após as eleições, aquele mesmo cidadão que deu atenção, acre-
ditou e votou no determinado candidato pelas promessas que recebeu durante a 
campanha, cai na vala do esquecimento, ficando as margens da exclusão social 
e vítima de um sistema econômico vicioso em que bem-estar social tem apenas 
caráter utópico.

O despreparo de alguns gestores públicos chega a tal ponto que, na me-
dida em que se faz a análise das contas públicas, torna-se perceptível que a au-
sência de políticas de saneamento básico torna-se muito mais custoso para o 
governo do que a manutenção de postos de saúde e hospitais com medicamentos 
eficazes para o combate dessas epidemias.

As doenças que se propagam na comunidade, especialmente em face das 
crianças que mantém contato direto com esgoto e água contaminada, caracteri-
zam-se problemas de ordem paliativa, temporária e nunca sem fim, pois a mes-
ma população que já compareceu nos hospitais e postos de saúde para o respec-
tivo tratamento, após alguns dias, são as mesmas que retornam com os idênticos 
sintomas que assombram aquela localidade.
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De acordo com o Observatório do Terceiro Setor, a crise que afeta o país 
tem concentração especialmente na região norte e nordeste, tendo em vista o re-
flexo da pobreza a ausência na prestação pelas localidades de serviços públicos:

“A crise no país tem afetado boa parte da população brasileira. Mas algumas 
regiões do Brasil parecem ter sido esquecidas pelo poder público há tempos. 
O Norte e o Nordeste são as regiões que mais sofrem com a pobreza e a falta 
de serviços públicos.
Na região Nordeste, 49,9% da população vivia com até meio salário-mínimo 
per capita em 2017. Na região Norte, eram 48,1%. Resultados muito diferentes 
dos observados nas outras regiões: Sul (15,6%), Sudeste (21,4%) e Centro-O-
este (21,5%). Os dados são do relatório ‘Síntese de Indicadores Sociais – Uma 
Análise das Condições de Vida da População Brasileira 2018′, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A restrição a diversos serviços públicos também é maior nas regiões Norte 
e Nordeste, principalmente aos serviços relacionados a saneamento básico.
A restrição a serviços de saneamento básico atinge 82,3% da população do 
Norte e 58,8% da população do Nordeste. A maior restrição de acesso ao ser-
viço de coleta de lixo foi verificada no Maranhão (32,7% da população não 
tinha acesso a esse serviço).
Em relação ao abastecimento de água por rede, a Unidade da Federação com 
maior restrição, em 2017, era Rondônia, onde 54% da população não tinha 
acesso a esse serviço.
Por sua vez, o Piauí registrou a maior proporção da população sem acesso a 
esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial (91,7%).”27

Em face das deficiências ou ausências na prestação de serviços públicos de 
saneamento básico pelo setor público, aprovou-se recentemente o novo marco 
regulatório do setor através da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, cujos objetivos 
principais são:

“Meta de 99% da população com água potável em casa até dezembro de 2033;
Meta de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até dezembro 
de 2033;
Ações para diminuição do desperdício de água aproveitamento da água da 
chuva;

27 GARCIA, Maria Fernanda, 82% da região norte do brasil não tem serviços de 
saneamento básico, Observatório do Terceiro Setor, 13.05.2019, Disponível in https://
observatorio3setor.org.br/carrossel/82-da-regiao-norte-do-brasil-nao-tem-servicos-de-
saneamento-basico/#.X5CoqLKOcYM.whatsapp, Acesso em 20.10.2020.



 171

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

Estímulo de investimento privado através de licitação entre empresas públicas 
e privadas;
Fim do direito de preferência a empresas estaduais;
Se as metas não forem cumpridas, empresas podem perder o direito de exe-
cutar o serviço.”

A intenção desse marco é a de entregar ao setor privado o controle no 
fornecimento de água e tratamento de esgoto em favor da população, uma vez 
empresas especializadas podem desempenhar melhores serviços, além de capta-
rem recursos no setor privado para investimentos nos respectivos serviços.

Contudo, alguns segmentos críticos, a exemplo do Presidência da Asso-
ciação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, já apontaram que a 
privatização desse setor não revolverá os atuais problemas que a sociedade vem 
enfrentando no que diz respeito ao saneamento, uma vez que em Manaus, por 
exemplo, a privatização já ocorreu há mais de 20 anos, perdurando desde então 
a mesma situação precária e desumana, estando, inclusive, classificada como a 5ª 
pior cidade do Estado brasileiro:

“Manaus privatizou o setor há exatos 20 anos. Duas décadas depois, apenas 
12,5% do esgoto é coletado na cidade e cerca de 600 mil pessoas —o equiva-
lente a 27% da população— não têm acesso à água. O restante do esgoto, ou 
87,5% dele, é despejado no rio Negro, em córregos e igarapés. No ranking 
de 2018 do Trata Brasil para o saneamento básico, Manaus aparecia como 
a 5ª pior cidade no país. A Ageman (Ouvidoria da Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus) divulgou no começo 
do ano que os serviços de abastecimento de água e esgotamento somaram 
91% das reclamações registradas pelo órgão. “Não é só o setor privado que 
resolve. Se resolvesse, Manaus não estaria tão mal colocada no ranking depois 
de décadas da privatização”, afirmou ao UOL o presidente da Aesbe (Asso-
ciação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), Marcus Vinicius 
Neves. Já é a terceira empresa que passa por ali, mas a cidade segue como 
uma das piores do Brasil. Demonstra que a privatização sozinha não resolve 
o problema.”28

28 TAJRA, Alex; SOBRINHO, Wanderley Preite, Com saneamento privado, manaus 
e tocantins estão abaixo da média nacional, UOL Notícias – Meio Ambiente, São Paulo, 
04.07.2020, Disponível in file:///C:/Users/Oscar/Downloads/Com%20saneamento%20
privado,%20Manaus%20e%20Tocantins%20est%C3%A3o%20abaixo%20da%20
m%C3%A9dia%20nacional%20-%2004_07_2020%20-%20UOL%20Not%C3%ADcias.pdf, 
Acesso em 22.10.2020.
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Apesar da respectiva análise estar intrinsecamente ligada à questão da 
saúde pública, fato é que núcleo central da problematização também diz respeito 
para o fator educacional e a renda da população, uma vez que as crianças brasi-
leiras, conforme acima já exposto, caracterizam-se a grande parcela da popula-
ção que mais sofre no país, demandando-se, para além da privatização, projetos 
no setor educacional, a fim de que se altere o respectivo paradigma que se propa-
ga mais fortemente em regiões mais carentes do território nacional.

Há necessidade da implementação de políticas sanitárias e prevenção con-
tra doenças, instruindo não só a comunidade em geral que não possuem acesso a 
esse tipo de conhecimento, mas programas educacionais nas escolas, a fim de que 
os pais também possam aprender com os filhos e serem mais bem informados.

Além disso, necessita-se também de implementação de políticas de pre-
servação do meio ambiente nas escolas e comunidades, pois o meio ambiente 
está diretamente ligado a saúde, contribuindo, inegavelmente, para o desenvol-
vimento econômico do país.

Assim, muito embora surjam legislações que estabeleçam a privatização 
dos serviços públicos e metas para que se atinjam um desenvolvimento econô-
mico sustentável, fato é que, na ausência de políticas educacionais de saúde e 
de saneamento básico, não se chegará a tal êxito, pois, a exemplo da cidade de 
Manaus, que serve como paradigma desta análise, o serviço já fora privatizado 
há mais de 20 anos, sendo atualmente considerada umas das piores cidades do 
Brasil nesse quesito, bem como violador dos direitos fundamentais da pessoa 
humana e das condições minimas de sobrevivência da população local, ante a 
ausência de políticas instrutórias da comunidade nesse setor, o que, certamente 
exige nova leitura e reflexão acerca dos serviços públicos e respeito aos direitos 
humanos.

A discussão atual não pode ser feita sem a participação de investimentos 
privados e observância da política de gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, incluídos os perigosos ( Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010).

Mecanismos de controle social dos investimentos e serviços prestados de-
vem ser aprimorados e efetivados.

Conselhos Comunitários paritários de cidades, ambientais e de saúde po-
dem fixar estratégias de atuação conjunta. Assim, como as comissões das Câma-
ras de Vereadores e das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional, como 
o suporte dos respectivos Tribunais de Contas. Ministérios Públicos e Defen-
sorias Públicas por meios de seus instrumentos de atuação e manejo da Lei de 
Ação Civil Pública se necessário.

Universidades e organizações não governamentais (representativas tam-
bém de segmentos empresariais) são fundamentais para esse controle. Assim 
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como as entidades de Classe e de Profissionais: médicos, engenheiros, economis-
tas e advogados entre outros.

O manejo de efluentes e resíduos sólidos deve ocupar o centro das aten-
ções e está intimamente relacionado com a proteção das florestas e condições de 
vida e saúde das pessoas e da fauna.

Tecnologias devem ser desenvolvidas para a realidade da região norte, em 
especial dos estados e cidades onde o regime das águas, os rios e igarapés são 
condicionantes e determinantes do desenvolvimento da sociedade vide trabalho 
apresentado sobre “Tecnologias sociais em saneamento para habitações de inte-
resse social rural em Vianópolis – Goiás”( RODRIGUES – 2018):

“As tecnologias selecionadas foram a cisterna de 16 mil litros para armaze-
namento de água de chuva, o sistema de Clorador manual, a Fossa Séptica 
Biodigestora, para tratar águas negras e o Jardim Filtrante para tratamento 
das águas cinza. Diante dos desafios para atender as comunidades rurais em 
termos de oferta de saneamento básico, as Tecnologias Sociais em Saneamen-
to, são compreendidas como técnicas e metodologias desenvolvidas por meio 
da interação com as comunidades, e vêm se mostrando como chave para o 
desenvolvimento do saneamento de forma eficaz, de fácil operação e manu-
tenção e promovendo também a inclusão social dos grupos minoritários me-
diante a participação da população rural em palestras, treinamentos e capaci-
tação sobre a temática”.

Fundamental aprofundar e incutir no ambiente social, político e econô-
mico que o investimento em saneamento básico gera retorno elevado (rende 
muito para cada real investido). Qualificação da mão de obra envolvida em toda 
a cadeia produtiva, benefícios para a saúde das pessoas e economia com gastos 
evitáveis com adoecimentos, morbidades crônicas, perda na capacidade produ-
tiva e pressão nos serviços de assistência social e mortes prematuras e evitáveis.

Instrumentos de proteção social ao usuário final, economicamente vul-
nerável, devem ser desenvolvidos e aprimorados pois, atrasos ou falta de pa-
gamento das contas de água e esgoto, dessa faixa da população em especial em 
momentos de desemprego estrutural, não podem excluir as pessoas dos benefí-
cios do acesso à água tratada e rede de coleta e tratamento esgoto. Igualmente 
para manter o equilíbrio econômico dos contratos administrativos entre o Poder 
Público e a iniciativa provada para a prestação do referido serviço.

4. Conclusão

A política de saneamento básico no Brasil é um desafio antigo a ser 
enfrentado pelos Estados e Municípios, a fim de garantir à todos avanço no 
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desenvolvimento da população e condições dignas de existência, conforme esta-
belece a própria Constituição Federal de 1988.

Em especial em região cujas pessoas tem nos rios fonte de alimentação, 
abastecimento de água e meio de transporte.

 Ao observar as metas estabelecidas pelo novo marco regulatório, no-
tam-se respectivos esforços visando alcance nas políticas de desenvolvimento 
das cidades em favor da população, bem como a atuação do Poder Público em 
parceira com os cidadãos, a fim de superar esse paradigma social que deixa mi-
lhões de pessoas a margem da exclusão.

 Além das metas, só a privatização do serviço público não resolverá os 
atuais problemas dos brasileiros, à medida em que se torna essencial a exigên-
cia e concretização dessas ideias especialmente pelos políticos e governantes no 
país, uma vez que o modelo de gestão que se tem implantado pelos adminis-
tradores públicos é totalmente deficitário, na medida em que não dispensam 
atenção adequada a políticas de saneamento e nem mesmo respeito a população 
mais carente do país.

O controle Social e fiscalização permanente da sociedade civil e institui-
ções locais, ao lado das estruturas de controle e fiscalização Federal, que atuem 
de forma cooperativa, em especial porque o financiamento, ainda, que privado 
não raro depende de investimentos federais de banco de desenvolvimento, fun-
dos e renúncias fiscais.

Por fim, deve-se incluir nos planos de gestão não só as políticas de sane-
amento básico em favor da população. Fomento de pesquisa e investimento em 
sistemas locais, pequenos e médios de tratamento de água e esgoto, para comu-
nidade isoladas.

Programas educacionais e de saúde pública para todas as comunidades, 
conscientizando crianças e adultos acerca da saúde e meio ambiente, além de 
um desenvolvimento econômico e sustentável pautado no respeito aos direitos 
humanos.
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Resumo: A proposta de Separação de Poderes adotada pela Constituição 
da República de 88, de forte influência do modelo estadunidense, permite o 
controle judicial de políticas públicas realizadas e executadas no âmbito do 
Executivo e Legislativo, quando há efetiva ou potencial lesão a direitos fun-
damentais. O presente trabalho, portanto, tem como finalidade analisar se o 
controle realizado em âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Re-
gião das políticas públicas de enfrentamento da pandemia da COVID-19 pelos 
municípios de Altamira e Marabá foi realizado de modo concernente ao mo-
delo Constitucional de Separação de Poderes adotado no Brasil. O método a 
ser utilizado no presente trabalho será o dedutivo. A pesquisa será pautada em 
bibliografia nacional e estrangeira e na jurisprudência do Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região.
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Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

2 Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Pará – UFPA. Professor do 
Centro Universitário do Pará. Procurador do Estado do Pará e advogado.



180 

Carlos Gustavo Chada Chaves | José Henrique Mouta de Araújo

Palavras-chave: Controle judicial. Políticas públicas. Pandemia de Covid-19. 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Municípios de Altamira e Marabá.

Abstract: The proposal for the Separation of Powers adopted by the Constitu-
tion of the Republic of 88, with a strong influence of the american model, allows 
judicial control of public policy policies carried out and carried out within the 
Executive and Legislative sphere, when there is an effective or potential injury 
to fundamental rights. The present work, therefore, aims to analyze whether the 
control carried out within the scope of the Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região of public policies to confront the pandemic of COVID-19 by the 
municipalities of Altamira and Marabá was carried out concerning the Consti-
tutional Separation of Powers model adopted in Brazil. The method to be used 
in the present work will be the deductive one. The research will be based on na-
tional and foreign bibliography and the jurisprudence of the Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região.

Key–words: Judicial control. Public policy. Covid-19 pandemic. Tribunal Re-
gional Federal da Primeira Região. Municipalities of Altamira and Marabá.

Sumário: 1. Introdução. 2. Separação de Poderes. 3. O Poder Judiciário Brasileiro 
como garantidor dos direitos fundamentais sociais. 4. Instrumentos processuais 
de controle judicial das políticas públicas. 5. Limites à intervenção do Judiciário 
nas Políticas Públicas concretizadoras dos direitos sociais. 5.1 Disfunção políti-
ca. 5.2 Garantia do mínimo existencial. 5.3. Razoabilidade do controle. 6. Inter-
venção judicial nas políticas públicas desenvolvidas nos municípios de Marabá e 
Altamira em tempos de pandemia na visão do Tribunal Regional Federal da 01ª 
Região. 6.1. Município de Altamira. 6.2. Município de Marabá. 7. Conclusão.

1.  Introdução

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 03º, estabeleceu uma série 
de objetivos a serem alcançados pela República Federativa do Brasil. Para tanto, 
dividiu o Poder uno Estatal em três (Executivo, Legislativo e Judiciário), estando 
todos estruturados como compartimentos funcionais voltados ao cumprimento 
de tais promessas constitucionais.

Neste contexto, os chamados direitos fundamentais, espalhados em todo 
corpo da CF/88, funcionam como verdadeiros instrumentos necessários à reali-
zação dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro, sendo de responsa-
bilidade de todos os Poderes a sua proteção e promoção.

No que diz respeito aos direitos fundamentais sociais, necessários à con-
cretização da igualdade material, carecem para a sua promoção, ao contrário 
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dos chamados direitos de primeira dimensão, de realizações práticas estatais 
forjadas em políticas públicas a serem realizadas prioritariamente pelos Poderes 
Executivo e Legislativo.

Todavia, se há ausência de políticas públicas voltadas ao fomento dos di-
reitos fundamentais sociais ou se, embora existentes, são insuficientes, entra em 
cena o Poder Judiciário, o qual, no seio de ações individuais ou coletivas, pas-
sa a realizar a sua defesa e/ou promoção, até por serem direitos normatizados 
constitucionalmente.

O presente trabalho, portanto, terá como objetivo demonstrar que o con-
trole (ou sua abstenção) sobre as políticas públicas realizadas pelos municípios 
de Altamira e Marabá no combate da pandemia da COVID-19, que vem sendo 
feito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em processos de ações 
civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal, encontra-se dentro dos 
limites constitucionais permitidos pelo modelo de Separação de Poderes adota-
do pela Constituição da República de 1988.

Para tanto o texto será dividido da seguinte forma: no segundo capítulo 
será estudado o princípio da Separação de Poderes, explanando-se que o sistema 
constitucional adotado no Brasil teve forte influência do modelo estadunidense; 
no terceiro capítulo abordar-se-á de que forma o Poder Judiciário exerce sua 
competência constitucional de defesa dos direitos fundamentais, sendo que, no 
capítulo seguinte serão apresentados os instrumentos processuais disponíveis 
em solo nacional, nos termos da doutrina mais atualizada no assunto; no quinto 
capítulo serão estudados os requisitos que, de acordo com a doutrina, devem 
ser observados como exigência constitucional à efetivação do controle judicial 
das políticas públicas voltadas à concretização dos direitos fundamentais; por 
fim, no capítulo seis, serão apresentadas decisões judiciais proferidas em âmbito 
do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, demonstrando que os funda-
mentos utilizados para a realização do controle (ou não) das políticas públicas 
realizadas nos municípios de Altamira e Marabá são consentâneos aos requisitos 
apresentados ao longo do texto, não havendo que se falar em qualquer tipo de 
ofensa ao modelo Constitucional de Separação de Poderes adotados pela Cons-
tituição Federal de 1988 e nem ofensa a direitos fundamentais.

2.  Separação de Poderes

No século XVII, Baron de Montesquieu defendeu que a verdadeira liber-
dade do cidadão só poderia ser exercida se houvesse a divisão das funções esta-
tais, eis que, para ele, a detenção de poderes nas mãos de uma única pessoa ou 
órgão resulta no surgimento de leis tirânicas executadas também tiranicamente 
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(GRINOVER, 2010, p. 10), e, por conseguinte, violação da vida e liberdades in-
dividuais (PELICIOLI, 2006, p. 26).

Neste sentido, a organização estatal deveria estar dividida em três Pode-
res, que seriam encarregados de funções típicas e outras atípicas: Poder Legislati-
vo, o qual seria responsável pela função de criar leis (função típica), mas também 
a de julgar e administrar (funções atípicas); Poder Judiciário, responsável pela 
aplicação da lei ao caso concreto (função típica), bem como a de administrar e 
legislar (funções atípicas); e, Poder Executivo, responsável pela administração da 
coisa pública (função típica), cabendo-lhe também as funções de julgar e legislar 
(funções atípicas).

Dallari (2007, apud GRINOVER, 2010, p. 10) destaca que o momento 
histórico em que a teoria de Monstesquieu (também chamada de Francesa) – 
liberalismo - foi idealizada, tencionava-se apenas a diminuição do Poder do Es-
tado em detrimento das liberdades dos cidadãos. Nesta primeira fase de direitos 
fundamentais, o modelo constitucional era voltado apenas à proteção dos indi-
víduos em face do Estado.

Em que pese revolucionária, por reconhecer a existência do Judiciário 
como Poder autônomo, fato é que este, se comparado aos demais, possuía uma 
diminuta função, encarregando-se apenas “por solucionar os conflitos em so-
ciedade e zelar pela previsibilidade e estabilidade das relações sociais” (VER-
BICARO, 2017, p. 108). Seria, por assim dizer, nulo, desprovido de qualquer 
atividade política ou axiológica sem poder criativo externo aos limites firmes da 
lei. Seriam os juízes apenas “as bocas da lei”.

A Constituição, na concepção jurídico-formalista da Teoria Francesa, não 
era concebida como um documento normativo propriamente dito, com possibi-
lidade de regular diretamente as relações travadas entre o Estado e o indivíduo 
ou mesmo interpessoais, motivo pelo qual impossível ao magistrado dela dire-
tamente se utilizar para dirimir conflitos. Suas disposições tinham caráter me-
ramente organizatório do Estado ou apenas jurídico-processual (VERBICARO, 
2017, p. 108-109). Eram as leis, tidas como produto da atividade do Poder Legis-
lativo, o material de trabalho utilizado pelos juízes para a solução de conflitos.

No que diz respeito à experiência constitucional brasileira, pode-se dizer 
que o Sistema de Separação de Poderes adotado, segundo Dias (2013, p. 17), apro-
xima-se, todavia, muito mais à tradição estadunidense que, embora sob forte in-
fluência do sistema francês, reconstruiu a noção desenvolvida por Montesquieu.

Segundo Verbicaro (2017, p. 114), a proposta estadunidense também 
adota a separação tripartite de Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e o 
sistema de freios e contrapesos propostos com o fito de garantir-se a liberdade, 
evitar-se o surgimento de preponderância de um Poder em relação a outro e, por 
conseguinte, a prática de excessos.
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A principal diferença, talvez ocasionada por certa desconfiança dos Es-
tados Federados ao Poder Legislativo, este intimamente associado ao sistema 
inglês, que buscava afastar-se, é no sentido de que, ao contrário do sistema fran-
cês, que “apequenava” a função do Poder Judiciário e seus membros a ser “a 
boca da lei”, sem qualquer poder criativo, o modelo de Separação de Poderes 
proposto pelo sistema estadunidense mostrava certa resistência à visão de que as 
leis, tidas como produto da atividade legislativa, refletiria eticamente a vontade 
do povo. Havia uma séria preocupação “com a função legislativa, na medida em 
que poderia este poder perseguir suas próprias ambições sem qualquer limite 
dos outros dois” (GUEDES, 2015, p. 48).

Tal preocupação com a atividade legislativa resulta, no modelo estaduni-
dense, em relevar protagonismo ao Poder Judiciário como garantidor da demo-
cracia e dos direitos fundamentais. Sendo o povo o real detentor da soberania 
estatal, e estando esta materializada em uma Constituição, não seria por meio 
do produto da atividade do Poder Legislativo, historicamente contaminado por 
interesses escusos, que deveria ser exercida, mas sim por meio da norma ema-
nada diretamente da vontade popular: a Constituição. É o que se chama Estado 
Constitucional3.

Nas palavras de Barroso (2013, p. 227-228),

O Estado constitucional de direito se consolida, na Europa continental, a partir 
do final da II Guerra Mundial. Até então, vigorava um modelo identificado, 
por vezes, como Estado legislativo de direito. Nele, a Constituição era com-
preendida, essencialmente, como um documento político, cujas normas não 
eram aplicáveis diretamente, ficando na dependência de desenvolvimento pelo 
legislador ou administrador [...] Nesse ambiente, vigorava a centralidade da lei 
e a supremacia do parlamento. No Estado constitucional de direito, a Constitui-
ção passa a valer como norma jurídica. A partir daí, ela não apenas disciplina 
o modo de produção das leis e atos normativos, como estabelece determinados 
limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação ao Estado.

Pode-se falar hodiernamente em pelo menos três objetivos buscados pelo 
Princípio da Separação de Poderes (DIAS, 2013, p. 19-20).

3 Os modernos sistemas constitucionais desempenham, ao menos, dois papéis 
fundamentais (BARROSO, 2012, p. 28): o de fixar as regras do jogo democrático, assegurando 
ampla participação política, alternância de poder e o governo da maioria; e a proteção aos 
valores e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, em que pese ocasionalmente 
em desconformidade com os anseios da maioria circunstancial daqueles que possuem mais 
votos. No mesmo sentido, Dias (2013, p. 17), para o qual os modernos “sistemas jurídicos estão 
estruturados de modo a aliviar a tensão entre o constitucionalismo e a democracia e o fazem 
por diversos modos e técnicas”.
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O primeiro é a proteção da democracia. Somente em um sistema jurídico-
-constitucional, onde as funções estatais estão partilhadas em Poderes diversos, 
pode-se falar em um sistema de governo exercido pelos próprios governados, 
forjado em garantia de ampla e isonômica participação no processo político da 
sociedade.

O segundo seria uma maior especialização das atividades estatais. “É de 
se esperar que a separação dos poderes acabe por gerar um conjunto de experts 
capazes de atuar eficazmente e por isso cumprir com as missões que as Consti-
tuições lhes jharaujoatribuiu” (DIAS, 2013, p. 19).

Por fim, tem-se a proteção dos direitos fundamentais4. Toda a estru-
tura organizacional do Estado forjada no equilíbrio harmônico entre Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário consiste em uma infraestrutura voltada ao 
atendimento/proteção de diversas finalidades, direitos e valores escolhidos ao 
tempo da elaboração da sua Constituição. Configura-se em um “modelo de Es-
tado onde as bases constitucionais estão comprometidas com valores e interesses 
sociais bem definidos” (DIAS, 2013, p. 19).

Nas palavras de Canela Júnior (2011, p. 66-67),

Para atingir tais objetivos, faz-se necessário o estabelecimento de metas e de 
programas a serem executados, a fim de que os direitos fundamentais sejam 
satisfeitos espontaneamente [...] O poder estatal, caracteristicamente uno, há 
de ser utilizado finalisticamente. Embora uno, o poder é exercido segundo um 
critério funcional, pelo que a estrutura normativa da Constituição dispõe sobre 
suas três formas de expressão, tanto assim consideradas as atividades legislati-
va, executiva e jurisdicional. As formas de expressão do poder estatal são, por 
conseguinte, instrumentos para a consecução dos fins do Estado, de forma que 
não podem ser consideradas como um fim em si mesmas. Assim, concebidas, 
as formas de expressão do poder estatal não diferem em grau de importância. 
Todas estão no mesmo patamar constitucional e aneladas ao mesmo fim. Que-
bra-se, pois, o postulado da atividade legislativa como sendo a preponderante 
sobre os demais poderes, característica observada no Estado Liberal.

Fixados, portanto, o modelo de Separação de Poderes adotado em solo 
nacional e o compromisso dos modernos sistemas constitucionais de Estado 

4 Os direitos humanos fundamentais como são atualmente conhecidos decorrem da fusão 
de tradições enraizadas em diversas civilizações e compilação jurídico-filosóficas, de ideias 
cristãs e do direito natural. São diversas ideias que tem como ponto central “a necessidade de 
limitação e controle dos abusos de poder do próprio Estado e de suas autoridades constituídas 
e a consagração dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado 
moderno e contemporâneo” (MORAES, 2017, p. 1).
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com a proteção dos direitos fundamentais, o capítulo seguinte deter-se-á a anali-
sar de que forma, dentro do contexto democrático brasileiro, manifesta-se o Po-
der Judiciário perante os demais Poderes na proteção dos direitos fundamentais.

3.  O Poder Judiciário Brasileiro como garantidor dos direitos 
fundamentais sociais

Cabe ao Judiciário, ao lado dos demais Poderes Estatais, o cumprimento 
dos objetivos da República Federativa do Brasil dispostos no art. 03º5, da Cons-
tituição da Federal de 88, funcionando os direitos fundamentais como verdadei-
ros instrumentos necessários à sua realização. Não seria possível, por exemplo, 
a erradicação da pobreza ou a promoção do bem de todos, sem que houvesse a 
previsão e garantias aos indivíduos de um conjunto de bens mínimos (por isso, 
fundamentais) necessários ao seu florescimento individual.

A positivação de direitos humanos na Constituição Federal de 1988 impli-
cou em absorção pelo Estado de um sistema ético de referência, resultando como 
objetivo “a efetiva proteção dos direitos fundamentais, através da completa sal-
vaguarda dos bens da vida por eles protegidos” (CANELA JÚNIOR, 2009, p. 71).

Nossa Constituição da República, em seu Título II, trata especificamente 
dos direitos e garantias fundamentais, subdividindo-os em cinco capítulos: di-
reitos individuais e coletivos6; direitos sociais; nacionalidade7; direitos políti-
cos8 e partidos políticos9.

5 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III 
- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV 
- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

6 “Correspondem aos direitos diretamente ligados ao conceito de pessoa humana e de 
sua personalidade, como, por exemplo: vida, dignidade, honra, liberdade. Basicamente, a 
Constituição de 1988 os prevê no art. 05º” (MORAES, 2017, p. 23).

7 “Nacionalidade é o vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um determinado 
Estado, fazendo deste indivíduo um componente do povo, da dimensão pessoal deste Estado, 
capacitando-o a exigir a proteção e sujeitando-o ao cumprimento dos deveres impostos” 
(MORAES, 2017, p. 24).

8 “Conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular. São 
direitos públicos subjetivos que investem o indivíduo no status activae civitatis, permitindo-
lhes o exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos do Estado, de 
maneira a conferir os atributos da cidadania” (MORAES, 2017, p. 23)

9 “A Constituição Federal regulamentou os partidos políticos como instrumentos 
necessários e importantes para a preservação do estado Democrático de Direito, assegurando-
lhes autonomia e plena liberdade de atuação, para concretizar o sistema representativo” 
(MORAES, 2017, p. 23)
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No que diz respeito aos direitos sociais10, que é o que interessa mais espe-
cificamente para os propósitos do texto, caracterizam-se por serem verdadeiras 
liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, 
tendo como finalidade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, 
visando à concretização da igualdade social, que configura um dos fundamentos 
de nosso Estado democrático, conforme preleciona o art. 01º, IV. A Constitui-
ção Federal consagra os direitos sociais a partir do art. 06º (MORAES, 2017, p. 
23-24).

Trata-se da chamada segunda dimensão dos direitos fundamentais, con-
sistindo não em meros direitos de defesa do indivíduo em face da tirania esta-
tal, mas verdadeiros direitos subjetivos, pretensões exigíveis em face do Estado, 
como necessários ao alcance da igualdade material. “Sucede, pois, o dever do 
Estado de concretizar os direitos sociais através de prestações positivas de todos 
os órgãos do Estado, com vistas à justiça social e igualdade material” (GUIMA-
RÃES; SILVA; ZACARIAS, 2018, p. 314).

Segundo Sarlet (2012, p. 33)

Não se cuida mais, portanto, de liberdade do indivíduo perante o Estado, e 
sim de liberdade por intermédio do Estado. Estes direitos fundamentais, que 
embrionária e isoladamente já haviam sido contemplados nas Constituições 
francesas de 1793 e 1848, na Constituição brasileira de 1824 e na Constitui-
ção alemã de 1849 (que não chegou a entrar efetivamente em vigor), carac-
terizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao indivíduo direitos a prestações 
sociais estatais, como assistência social, saúde, educação, trabalho etc., reve-
lando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades ma-
teriais concretas, utilizando-se a formulação preferida na doutrina francesa. 
É, contudo, no século XX, de modo especial nas Constituições do segundo 
pós-guerra, que estes novos direitos fundamentais acabaram sendo consagra-
dos em um número significativo de Constituições, além de serem objeto de 
diversos pactos internacionais. Como oportunamente observa P. Bonavides, 
estes direitos fundamentais, no que se distinguem dos clássicos direitos de li-
berdade e igualdade formal, nasceram “abraçados ao princípio da igualdade”, 
entendida esta num sentido material.

Pelo fato de serem fundamentais, não se pode falar em simples apelo aos 
Poderes Públicos à sua efetivação. Gozam eles de jurisdicionalidade suficiente e 

10 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
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independem de discricionariedade administrativa/legislativa para a sua concre-
tização, consistindo, portanto, em verdadeiras imposições constitucionais.

Não se confundem, por outro lado, com o sistema criado pela Adminis-
tração Pública e pelas leis para a sua satisfação espontânea, chamados de núcleos 
constitucionais de irradiação. “Tais núcleos constituem norma de conduta dos 
agentes públicos para a irradiação formal e material dos direitos fundamentais. 
Esta irradiação ocorre através das chamadas políticas públicas, e sua tendência é 
a satisfação espontânea” (CANELA JÚNIOR, 2009, p. 71).

Lembra Canotilho (2003, p. 478) que

O entendimento dos direitos sociais, econômicos e culturais como direitos 
originários implica, como já foi salientado, uma mudança na função dos di-
reitos fundamentais e põe com acuidade o problema da sua efectivação. Não 
obstante se falar aqui da efectivação dentro de uma “reserva do possível”, para 
significar a dependência dos direitos econômicos, sociais e culturais não se 
reduz a um simples “apelo” ao legislador. Existe uma verdadeira imposição 
constitucional, legitimadora, entre outras coisas, de transformações econô-
micas e sociais na medida em que estas forem necessárias para a efectivação 
desses direitos (cfr. Artigos 2°, 9°/d, 80°, 81°).

Assim, gozando os direitos fundamentais sociais de exigibilidade e nor-
matividade imediata, e não podendo o magistrado ou Tribunal se escusarem ao 
julgamento de qualquer alegação de lesão ou ameaça de lesão, por força do Prin-
cípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 05º, XXXV, da CR/88), o raciocínio 
que se tem como lógico é que cabe ao Poder Judiciário também a sua proteção, 
sempre que provocado, através dos mecanismos processuais colocados à sua 
disposição. Não há espaço para uma posição contemplativa ou de neutralidade 
diante de violação a direitos sociais praticadas, por ação ou inércia, pelos demais 
Poderes, podendo, ou melhor, devendo tomar postura proativa e corretiva na 
concretização/proteção do direito violado, desde que, óbvio, haja respaldo jurí-
dico para tanto (CANELA JÚNIOR, 2009, p. 72).

4.  Instrumentos processuais de controle judicial das políticas públicas

As disposições constitucionais referentes a direitos fundamentais, sejam 
eles individuais, sociais ou difusos e coletivos, gozam de normatividade e exigi-
bilidade imediata, desnecessitando, portanto, da existência de uma lei infracons-
titucional para serem diretamente utilizados pelo Poder Judiciário em determi-
nado caso concreto.

Além disso, conforme lembra Grinover (2010, p. 23), encontra-se dis-
posto na Constituição da República como direito fundamental o Princípio da 
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inafastabilidade da jurisdição (art. 05º, XXXV), não havendo, neste sentido, 
possibilidade de se afastar da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou 
ameaça de direito.

No ponto, ressalta Moraes (2017, p. 242),

Importante, igualmente, salientar que o Poder Judiciário, desde que haja plau-
sibilidade da ameaça ao direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação 
judicial requerido pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da 
prestação judicial é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda 
violação de um direito responde uma ação correlativa, independentemente de 
lei especial que a outorgue.

Mas não é só. Pode-se dizer que o acesso à justiça não mais deve ser com-
preendido apenas em uma perspectiva formal, ou seja, de se possibilitar apenas 
que todo o indivíduo provoque o Poder Judiciário ao ser lesado ou ameaçado em 
direito. Tal princípio hoje deve ser apreendido e interpretado em uma conotação 
substantiva ao lado de outros princípios também fundamentais e de envergadura 
constitucional (devido processo legal e direito de petição).

Como lembra Gagno (2018),

Tais normas são compreendidas modernamente numa dimensão substancial, 
além da dimensão formal, de modo que o acesso à justiça signifique acesso a 
uma ordem jurídica justa, e não o simples acesso a um serviço estatal prestado 
de qualquer forma, e o devido processo legal também passa a ser concebido 
como uma cláusula de razoabilidade, que permite a ponderação e a análise 
da proporcionalidade das medidas necessárias de acordo com o caso em con-
creto, em confluência com o modelo pós-positivista vivenciado pela nossa 
ordem jurídica, onde os princípios têm eficácia plena e imediata.

Dois são os resultados imediatos desta nova perspectiva do acesso à jus-
tiça: o primeiro é que a realização do processo deve ser voltada a dar tudo 
aquilo que aquela pessoa que o pleiteia teria alcançado se a sua satisfação tives-
se sido feita de forma não litigiosa; a segunda, é que qualquer tipo de ação, seja 
ela individual ou coletiva, pode ser utilizada para provocar o Poder Judiciário 
a controlar políticas públicas voltadas para a promoção de bens fundamentais 
individuais ou coletivos (WATANABE, 2007, p. 856 apud GRINOVER, 2010, 
p. 29-30).

Existindo direito subjetivo amparado, independentemente de sua nature-
za social ou individual, e havendo lesão ou ameaça de lesão, por inexistência ou 
inadequação de política pública, deve o Poder Judiciário, dentro desse contexto, 
prestar jurisdição adequada à sua proteção, não se podendo valer de argumentos 
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externos (reserva do possível ou separação de poderes, por exemplo), para im-
pedir o acesso do cidadão ao processo.

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever constitucional de permitir a dis-
cussão democrática sobre a violação dos direitos fundamentais sociais, mes-
mo decorrente da omissão de políticas públicas pelo Estado. Esta abertura 
se faz através da concessão do direito de ação, permitindo-se, na dialética 
do processo, a cognição sobre a alegada lesão a direito social fundamental e 
o realinhamento eficaz das políticas públicas, por meio da plasticidade dos 
provimentos jurisdicionais (CANELA JÚNIOR, 2009, p. 110).

Por último, registre-se que não se deve haver limitação de instrumentária 
ao controle de políticas públicas a bens fundamentais. Seja através de instrumen-
tos processuais voltados à tutela coletiva, como ação civil pública, ação popular, 
mandado de segurança coletivo, ação de improbidade administrativa etc. seja 
por meras ações individuais, propostas em face do Estado, é possível o controle 
de políticas públicas de forma a adequá-las à proteção de direitos sociais funda-
mentais. “Qualquer tipo de ação – coletiva, individual com efeitos coletivos11ou 
meramente individual – pode ser utilizada para provocar o poder judiciário a 
exercer o controle e a possível intervenção em políticas públicas”(GRINOVER, 
2010, p. 35)12.

5.  Limites à intervenção do Judiciário nas Políticas Públicas 
concretizadoras dos direitos sociais.

No atual cenário constitucional brasileiro, é quase uma obviedade se dizer 
que é possível o controle de políticas públicas desenvolvidas no seio dos demais 
Poderes pelo Judiciário, quando são falhas ou violadoras de direitos fundamen-
tais subjetivos. Isto porque, considerando que o Poder do Estado é uno e ema-
na do povo, sendo apenas distribuído entre os órgãos Legislativo, Executivo e 

11 “Veja-se o seguinte exemplo: numa demanda individual, o autor pede à autoridade pública a 
interdição de um local noturno, vizinho à sua residência, que infringe o direito ao silêncio, 
tutelado pela lei. Trata-se de uma demanda individual, mas de efeitos coletivos, porquanto a 
interdição – ou não – do local terá efeitos sobre todos os membros da comunidade que vive na 
vizinhança. A ação individual serviu para a tutela de um direito difuso” (GRINOVER, 2010, p. 
31).

12 Em sentido contrário, Canela Júnior (2009, p. 112) defende que a defesa de direitos 
fundamentais sociais, tidos como interesses ou direitos difusos, só pode ser reparada por meio 
do processo coletivo, sendo este o único instrumento apto à efetivação destes direitos. A ação 
civil pública, neste contexto, seria a via instrumental a ser utilizada para a proteção dos direitos 
fundamentais sociais.



190 

Carlos Gustavo Chada Chaves | José Henrique Mouta de Araújo

Judiciário, os objetivos traçados na Constituição é de responsabilidade de todos 
eles, cabendo, mais especificamente ao Judiciário a correção jurídica das políti-
cas públicas voltadas à sua implementação.

Exemplos de primeiras decisões neste sentido, citadas por Grinover (2010, 
p. 13), são a determinação judicial pelo Supremo Tribunal Federal à União Fe-
deral ao fornecimento de medicamentos a portadores do vírus de HIV13, e pelo 
Superior Tribunal de Justiça ao Estado a prestar assistência integral à saúde, in-
dependentemente da existência de lei ou regulamento neste sentido14.

Todavia, o que ainda resta pouco definido em doutrina e jurisprudência 
são os requisitos jurídicos e práticos para que se justifique a intervenção judicial 
no universo das políticas públicas, de forma a se preservar o Princípio da Sepa-
ração de Poderes.

É que, em que pese caber ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdi-
cional das políticas públicas e de sua compatibilidade na promoção de direitos 
fundamentais, inclusive dotando-se de amplos poderes coercitivos neste sentido, 
fato é que, sendo a sua função imediata a de julgar, não cabe a ele, mas sim, por 
determinação constitucional, aos Poderes Executivo e Legislativo a inicial ideali-
zação e execução das políticas públicas. Apenas em caso de insatisfação, apresen-
ta-se a jurisdição como última trincheira na defesa dos direitos fundamentais. 
Somente na presença de um conflito existente entre os titulares do direito funda-
mental social e a conduta do Estado é que deve ser solucionado imperativamente 
pela jurisdição, mediante a atuação da vontade da norma jurídica (CANELA 
JÚNIOR, 2009, p. 74).

A seguir analisar-se-á os principais requisitos lembrados pela doutrina e 
jurisprudência ao controle do Poder Judiciário às políticas públicas.

5.1.  Disfunção política

Já fora dito que o Poder exercido pelo Estado, destinado ao alcance de de-
terminados objetivos constitucionalmente traçados, é uno, sendo apenas dividi-
das as funções de responsabilidade do Executivo, Legislativo e Judiciário neces-
sárias ao cumprimento deste propósito, inclusive no que diz respeito à proteção 
dos direitos fundamentais do homem.

Tais funções, de acordo com a margem de disponibilidade da matéria, 
podem ser divididas em funções de garantia e funções de governo.

13 RE 271.286 e AgRg 271.286.
14 REsp 212.346 no Ag. 842.866 e REsp. 814.076.
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Uma vez que devemos reconhecer ao poder político e ao poder de mercado 
uma margem de discricionariedade/disponibilidade, que no primeiro corres-
ponde à série de opções sobre políticas públicas e estratégias de desenvolvi-
mento, que podem ser tomadas pelo legislador democraticamente eleito, e, 
no segundo, a autonomia da vontade, não podemos deixar de reconhecer que 
o poder político hoje é exercido igualmente pelos representantes eleitos no 
Executivo e no Legislativo, sendo que a própria atividade legiferante decorre 
dessa legitimação popular, cada vez mais, já que o Executivo atua fortemente 
neste campo. Assim, o que realmente diferencia os poderes é exercerem a sua 
legitimidade a partir da representação popular (Executivo e Legislativo) ou 
a partir da Constituição e das leis (Poder Judiciário e demais instituições de 
garantia dos direitos fundamentais, como as agências reguladoras e o Minis-
tério Público). As funções de garantia estão assim diferenciadas das funções 
de governo, porque atuam para a conformação da margem do declinável, co-
locando-lhes limites e vínculos definidos pelos direitos fundamentais, a esfera 
do “não decidível que” (direitos de liberdade) e do “não decidível que não” 
(direitos sociais). A função de garantia, portanto, atua como função contra-
majoritária, assegurando os limites e vínculos decorrentes do nosso modelo 
constitucional garantista (ZANETI JR, 2011, p. 49-50).

A definição das políticas públicas – função de governo - voltadas à con-
cretização dos objetivos definidos pela República Federativa do Brasil, embora 
não absolutamente discricionárias, eis que pautadas pelos direitos fundamen-
tais, são, em um primeiro momento, de responsabilidade dos representantes de-
mocraticamente eleitos pela população brasileira, ou seja, integrantes do Poder 
Executivo e Legislativo (este, inclusive com certa preponderância, por ser sua a 
competência legiferante), função esta legitimada justamente pela representativi-
dade popular.

O controle do Judiciário, neste sentido, não se confunde com a opção po-
lítica de qual a forma mais eficaz de proteção de determinado bem fundamen-
tal. Ou seja, não cabe ao Judiciário elaborar a política pública que entenda mais 
adequada à proteção do bem fundamental, até porque não possui legitimida-
de democrática para tanto e, na maioria das vezes, sequer elementos técnicos 
suficientes.

Sua função – de garantia – limita-se somente ao controle e adaptação da 
política pública às normas constitucionais e legais, por meio do processo, sob os 
ditames do devido processo legal, direito de petição, ampla defesa e contraditó-
rio. Somente nos casos de lacunas contingenciais, onde direitos fundamentais 
estão sendo potencial ou efetivamente violados é que se reconhece a possibilida-
de do controle judicial, sob pena de interferências inconstitucionais violadoras 
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do Princípio da Separação dos Poderes e representatividade democrática (ZA-
NETI JR, 2011, p. 51-52)

5.2.  Garantia do mínimo existencial

Para a consecução dos objetivos da República Federativa do Brasil, dis-
postos no art. 03º, da CF/88, reconhece-se um rol de direitos fundamentais tidos 
como o mínimo necessário a garantir a dignidade humana15.

O mínimo existencial é formado pelas condições básicas para a existência e 
corresponde à parte do princípio da dignidade da pessoa humana à qual se 
deve reconhecer eficácia jurídica e simétrica, podendo ser exigida judicial-
mente em caso de inobservância (ILKIU, 2013, p. 93)

Somente quando a garantia ao mínimo existencial é negligenciada ou vio-
lada pelas políticas públicas idealizadas e/ou implementadas é que se justifica a 
intervenção do Poder Judiciário, com o fito de correção e/ou adaptação (GRI-
NOVER, 2010, p. 18).

Por outro lado, qualquer tipo de intervenção do Poder Judiciário deve ser 
sempre sopesada em cada caso concreto, de forma a se evitar abusos e violação 
à discricionariedade administrativa na escolha da melhor opção na defesa do 
direito fundamental. Ou seja, se já existir determinada política pública eficien-
te elaborada/executada pelo Estado, despicienda a atuação do Poder Judiciário. 
Não cabe a este, mas sim aos órgãos representantes da vontade popular a escolha 
da política pública, de forma a se respeitar “a esfera de liberdade de conformação 
do Poder Legislativo e Executivo” (ZANETI JR, 2011, p. 58).

Nestes termos, deve o magistrado aferir a proporcionalidade da interven-
ção judicial na política pública escolhida na defesa dos bens fundamentais, sob 
pena de violação da separação dos Poderes.

5.3.  Razoabilidade do controle

A razoabilidade, segundo Grinover (2010, p. 19) nada mais é do que o 
princípio constitucional da proporcionalidade, decorrente do devido proces-
so legal em sentido material, significando a “busca do justo equilíbrio entre os 
meios empregados e os fins a serem alcançados”. Não há qualquer limitação 
quanto à função estatal exercida, devendo, portanto, ser observado tanto pelo 
Poder Legislativo, quanto Executivo e Judiciário.

No que diz respeito à atuação do Poder Judiciário no controle das políticas 
públicas, a ponderação do juiz

15 Como os previstos nos artigos 05º, 06º, 07º, 12º, da CR/88, por exemplo.
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é assaz relevante, não só do ponto de vista material (isto é, da necessidade e 
possibilidade de a questão ser atendida, mesmo que por outra via), como tam-
bém do ponto de vista formal (o chamado princípio democrático ou formal, 
de respeito interstitucional – permite a propalada harmonia e independência 
entre os poderes) [...] Assim, invocando o corolário do sistema de freios e 
contrapesos – que determina que a política não emana de ações separadas, 
mas, ao contrário, interativas entre todos os ramos do governo -, os poderes 
devem respeitar as preferências das demais instituições legitimadas constitu-
cionalmente para a tomada das decisões; cada poder impõe aos outros certos 
limites sem funções típicas (ZANETI, 2011, p. 58).

Neste sentido, no processo de controle judicial das políticas públicas, 
deve o magistrado, por força do princípio da proporcionalidade, analisar com 
o devido cuidado o caso concreto e ponderar se o gestor público pautou-se na 
defesa suficiente e eficiente dos bens fundamentais do indivíduo ou da cole-
tividade estabelecidos na Constituição da República e nas leis. De um lado, o 
magistrado ponderará a plausibilidade da pretensão formulada pelo indivíduo 
em face do Estado e, por outro, a razoabilidade da escolha da política escolhida 
pelo órgão estatal (GRINOVER, 2010, p. 23)16.

O capítulo seguinte será destinado a analisar como vem se comportan-
do a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no que 
diz respeito à possibilidade e amplitude de intervenção judicial nas políticas 
públicas atuais de enfrentamento à pandemia de COVID-19 realizadas pelos 
municípios paraenses de Marabá e Altamira.

16 No ponto, importante a observação de Barroso (2020, p. 11- 12), “Cabe aos três 
Poderes interpretar a Constituição e pautar sua atuação com base nela. Mas, em caso de 
divergência, a palavra final é do Judiciário. Essa primazia não significa, porém, que toda e 
qualquer matéria deva ser decidida em um tribunal. Para evitar que o Judiciário se transforme 
em uma indesejável instância hegemônica, a doutrina constitucional tem explorado duas 
ideias destinadas a limitar a ingerência judicial: a de capacidade institucional e a de efeitos 
sistêmicos. Capacidade institucional envolve a determinação de qual Poder está mais 
habilitado a produzir a melhor decisão em determinada matéria. Temas envolvendo aspectos 
técnicos ou científicos de grande complexidade podem não ter o juiz de direito o árbitro 
mais qualificado, por falta de informação ou de conhecimento específico. Também o de risco 
de efeitos sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis podem recomendar uma posição de cautela 
e de deferência por parte do Judiciário. O juiz, por vocação e treinamento, normalmente 
estará preparado para realizar a justiça do caso concreto, a microjustiça, sem condições, 
muitas vezes, de avaliar o impacto de suas decisões sobre um segmento econômico ou sobre 
a prestação de um serviço público”.
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6.  Intervenção judicial nas políticas públicas desenvolvidas nos 
municípios de Marabá e Altamira em tempos de pandemia na visão do 
Tribunal Regional Federal da 01ª Região

Pelo menos duas ações civis públicas referentes a pedidos de contro-
le judicial em políticas públicas de municípios paraenses no enfrentamento à 
pandemia do coronavírus foram apreciadas pelo Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região17. Tratam-se dos processos nº 1009047-15.2020.4.01.0000 e 
1009594-55.2020.4.01.0000.

Em que pese terem sido analisados em sede de decisão monocrática em 
agravos de instrumentos, fato é que demonstram a postura na qual a jurispru-
dência do TRF1 vem se comportando sobre o tema, ratificando o posicionamen-
to doutrinário exposto ao longo do presente texto no sentido de que a interven-
ção judicial em políticas públicas adotadas pelos demais Poderes Executivo e 
Legislativo, embora possível, é subsidiária, excepcional e ponderada, somente 
se justificando quando devidamente demonstrada ausência ou insuficiência na 
proteção de direitos fundamentais mais sensíveis, sob pena de grave violação ao 
princípio de Separação de Poderes.

6.1.  Município de Altamira

Em Decisão Monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumen-
to nº 1009047-15.2020.4.01.0000, o Tribunal Regional da Primeira Região, re-
formando decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 
1001241-54.2020.4.01.3903, entendeu por bem determinar ao Município réu 
que: restringisse o pleno funcionamento do comércio, serviços e atividades não 
essenciais, às portas abertas e determinasse restrições que desestimulassem a cir-
culação de pessoas em vias públicas; que se abstivesse de flexibilizar as medidas 
de enfrentamento à pandemiade COVID-19, sem respaldo em dados de saúde 
pública que avaliassem o momento atual de propagação do vírus e afirmassem a 
capacidade de suporte do Município para enfrentar a crise prognosticada, sem 
o colapso de seu sistema de saúde; e que adotasse as medidas necessárias para 
garantia do distanciamento social recomendado pela OMS.

Neste caso, o Ministro prolator da decisão verificou que a ausência de polí-
ticas públicas municipais efetivas no enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
diante da perda da vigência do Decreto Municipal nº 1.196/2020, que estabele-
cia medidas restritivas de circulação de pessoas, funcionamento do comércio, 
dentre outras, era capaz de colocar em grave risco direitos fundamentais das 

17 Informações atualizadas até o mês de agosto de 2020.
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pessoas, em especial de populações indígenas, que historicamente já demonstra-
ram não possuírem sistema imunológico suficientemente forte para suportarem 
ao avanço da doença. A simples recomendação às pessoas ao isolamento domi-
ciliar pelas autoridades municipais como política pública de enfrentamento à 
pandemia, na visão do Ministro, restou considerada como insuficiente à defesa 
do direito à saúde e à vida.

Ressaltou-se que, por mais maléficas que pudessem ser as medidas de 
isolamento propostas no pedido ministerial à economia local, fato era que não 
poderia haver sobreposição à vida, com talvez prejuízos ainda maiores e impos-
síveis de previsão.

Por fim, restou ressaltado que não haveria que se falar em ofensa ao Prin-
cípio da Separação de Poderes, eis que ponderadamente justificada a interven-
ção judicial para a devida proteção a direitos fundamentais da vida e saúde das 
pessoas.

6.2. Município de Marabá

Em Decisão Monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumen-
to nº 1009594-55.2020.4.01.0000, o Tribunal Regional da Primeira Região, 
mantendo decisão interlocutória proferida nos autos da ação civil pública nº 
1001560-28.2020.4.01.3901, entendeu por bem negar pedido de tutela de ur-
gência no sentido de determinar ao ente municipal a suspensão dos efeitos do 
Decreto nº 32/2020, de forma a: restringir o funcionamento do comércio apenas 
aos serviços e atividades essenciais, adotando-se medidas necessárias ao isola-
mento social; abster-se de flexibilizar as medidas de enfrentamento à pandemia 
de COVID-19, sem respaldo em dados de saúde pública que avaliem o momento 
atual de propagação do vírus e afirmem a capacidade de suporte do Município 
para enfrentar a crise prognosticada; e abster-se de autorizar o pleno funciona-
mento do comércio, serviços e atividades não essenciais, às portas abertas e sem 
restrições que desestimulem a circulação de pessoas em vias públicas.

Na decisão, o Ministro ressaltou que, muito embora entenda ser juridica-
mente possível, em situações excepcionais, a intervenção judicial na implantação 
de políticas públicas direcionadas à concretização de fundamentais, quando de-
monstrada a inércia governamental neste sentido, no caso analisado, pelo me-
nos na visão do magistrado, não se demonstrou qualquer ofensa das autoridades 
municipais às orientações da Organização Mundial da Saúde nem à legislação 
nacional, em especial à de nº 13.979/2020.

Registrou-se que, muito embora o decreto municipal atacado, o qual, ao 
modo de ver do MPF, pudesse estar em contrariedade à legislação nacional, isto 
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não importaria em sobreposição de legislação federal mais protetiva, que não 
estava sendo sequer contestada por contrariedade a orientações da OMS.

A pandemia exigiria nível de enfrentamento complexo e de responsabili-
dade dos três entes da federação, sendo que intervenções judiciais nas políticas 
públicas holisticamente adotadas careceriam de uma cautela e prudência ainda 
maior pelo Poder Judiciário, mormente porque, no caso, é a autoridade local a 
mais capaz de definir qual a forma mais adequada de enfrentamento do proble-
ma e, por conseguinte, de definição da forma de proteção mais adequada aos 
direitos fundamentais dos locais.

Por fim, fora registrado que as determinações contidas no Decreto Mu-
nicipal atacado encontrar-se-iam dentro do nível de discricionariedade política 
constitucional das autoridades locais, não podendo sofrer controle do judiciá-
rio, sob pena de grave violação ao Princípio Constitucional de Separação dos 
Poderes.

7.  Conclusão

O presente artigo teve como finalidade inicial apresentar o modelo es-
tadunidense de Separação de Poderes como sistema organizatório funcional 
adotado para a concretização dos objetivos a serem alcançados pela República 
Federativa do Brasil traçados na CF/88.

Foi defendido que os direitos fundamentais, neste contexto, funcionam 
como verdadeiros instrumentos de concretização dos compromissos constitu-
cionais, devendo ser realizados e defendidos por todos os Poderes, de acordo 
com a competência funcional de cada um.

Neste contexto, cabe ao Poder Legislativo e Executivo a idealização/con-
cretização de políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos fun-
damentais sociais, entendidos estes como àqueles previstos para o alcance da 
igualdade material entre os indivíduos.

Ao Poder Judiciário, cabe uma função subsidiária. Por estarem os direi-
tos fundamentais sociais sedimentados em uma Constituição de reconhecida 
força normativa e por não haver possibilidade de declinabilidade da tutela ju-
risdicional, sempre que tais direitos estiverem sendo violados ou não protegidos 
suficientemente, há a possibilidade de controle judicial, em ações individuais ou 
coletivas, das políticas públicas idealizadas no seio dos demais Poderes.

Firmadas tais ideias iniciais, foram apresentados os requisitos reconheci-
dos em doutrina e jurisprudência como necessários ao controle judicial das po-
líticas públicas, donde se destacam: existência de disfunção política, inexistência 
de garantia do mínimo existencial e a razoabilidade do controle judicial.
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Em seguida, foram apresentadas duas decisões proferidas pelo Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região em sede de agravo de instrumento em 
ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Federal em face dos mu-
nicípios de Altamira e Marabá, donde se propugnam a realização de políticas 
públicas mais efetivas no combate à pandemia do COVID-19, sob a justificativa 
que as até então realizadas eram insuficientes para a defesa de direitos funda-
mentais, em especial a vida e saúde das pessoas.

A conclusão a que se chegou, seja quando o Poder Judiciário se absteve 
de realizar o controle das políticas públicas de enfrentamento realizadas pelos 
Poderes Executivo e Legislativo, seja quando entendeu por bem determinar a 
realização de políticas públicas mais efetivas, foi no sentido de que o TRF1 ado-
tou o posicionamento defendido ao longo do texto, não tendo sido prolatada 
nenhuma decisão contrária ao modelo de Separação de Poderes adotados pela 
Constituição Federal de 1988.
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INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA:  
NOVOS PARÂMETROS DECISÓRIOS  

ESTABELECIDOS PELA LINDB

Felipe Carvas1

Patricia Miranda Pizzol2

Sumário: 1. Vocação da ação civil pública para discussão de políticas públicas. 
2. Além da reserva do possível: parâmetros de fundamentação estabelecidos nos 
arts. 20 e 22 da LINDB. 3. Julgamento de ações civis públicas envolvendo polí-
ticas públicas relacionadas a direitos fundamentais à luz da LINDB. 3.1 Discri-
cionariedade administrativa como elemento da legalidade. 3.2 Conteúdo obriga-
cional dos direitos fundamentais. 3.3 Processo estruturante: atual tendência do 
processo civil coletivo. 4. Conclusão. 5. Referências.

1.  Vocação da ação civil pública para discussão de políticas públicas

Adotando-se ação civil pública e ação coletiva como expressões sinôni-
mas, já que acolhido o pressuposto de que suas leis de regência (LACP – Lei 
n. 7.347/1985 e CDC – Lei n. 8.078/1990) compõem um microssistema com 
normas intercambiáveis (art. 117, CDC; art. 21, LACP), torna-se certo que duas 
características de tais ações permitem e até mesmo favorecem que políticas pú-
blicas sejam levadas ao Poder Judiciário.

1 Doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado.
2 Livre-docente, doutora e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Professora dos cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Advogada
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A primeira é a ampla legitimidade passiva, que permite que qualquer um 
seja demandado em ação civil pública3, isto é, todos aqueles que causarem ou 
ameaçarem causar dano a direito coletivo. Inclui-se a possibilidade de demandar 
contra o Poder Público, ainda que ele conste no rol dos legitimados ativos da ação.

A segunda é o próprio objeto da ação civil pública, que, por ser difuso, 
coletivo ou individual homogêneo (art. 81, parágrafo único, I, II e III, do CDC), 
tem por consequência a ampla possibilidade de discussão de políticas públicas. 
Maria Paula Dallari Bucci define políticas públicas como “programas de ação 
governamental, em cuja formação há um elemento processual estruturante”, 
estando compreendidos, nesse elemento, “o desenrolar da ação governamental 
conforme de fato ocorre, no plano jurídico-institucional, até que se vejam os 
seus resultados”4 Para Juarez Freitas:

[...] as políticas públicas são concebidas como programas de Estado Consti-
tucional (mais do que de governo), formulados e implementados pela Admi-
nistração Pública, que intentam, por meio de articulação eficiente e eficaz dos 
meios estatais e sociais, cumprir os objetivos vinculantes da Carta, em ordem 
a assegurar, com hierarquizações fundamentadas, a efetividade do complexo 
de direitos fundamentais das gerações presentes e futuras.

Para a consecução das políticas públicas, o Executivo e o Legislativo, no 
uso de suas atribuições, controlam e fixam metas e prioridades, em conformi-
dade com os objetivos a serem alcançados. Inegavelmente as ações estatais con-
cernentes a essas políticas pressupõem decisão política sobre os gastos públicos, 
principalmente em razão de envolverem o orçamento público, que é limitado. 
As políticas públicas, por sua própria natureza, permitem que se inclua no de-
bate para sua implementação diversos juízos de valor e de conveniência, que 
acabam deixando margem para que determinadas áreas sejam mais favorecidas 
que outras, conforme o governo que se instale. Por isso é que em tais ações a 
tutela específica das obrigações de fazer e não fazer permite que sejam tomadas 
medidas contra o Estado, interferindo diretamente nas políticas públicas, e, ao 
mesmo tempo, acarretando gastos orçamentários e constante refazimento dos 
planejamentos. Há, portanto, uma natural tensão criada no manejo da ação civil 
pública que debata políticas públicas, que leva o Poder Judiciário a adentrar te-
mas tradicionalmente afetos ao Poder Executivo.

3 Nesse sentido: PIZZOL, Patricia Miranda. Tutela coletiva: processo coletivo e técnicas 
de padronização das decisões.São Paulo: RT, 2019, p. 287; SOUZA, Motauri Ciocchetti de.Ação 
Civil Pública e Inquérito Civil. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 90.

4 BUCCI, Maria Paula Dallari. Fundamentos para uma teoria jurídica das políticas 
públicas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 109-110
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São corriqueiras, no cotidiano forense, ações ajuizadas contra o Estado 
com vistas a concretizar as disposições constitucionais e legais que conferem ao 
Estado o dever de atuar em determinada área, e, como outra face da moeda, o de 
seus cidadãos poderem exigir essa mesma atuação5. Por isso, os órgãos legiti-
mados à ação civil pública, frente às constantes omissões e morosidade estatais, 
diuturnamente judicializam questões afetas à saúde, educação, segurança, meio-
-ambiente (natural e artificial), probidade administrativa etc.

Com base no entendimento tradicional sobre a separação dos Poderes 
(rectius tripartição), já houve na jurisprudência decisões que negavam qualquer 
possibilidade de interferência em políticas públicas.6 Entretanto, os assuntos 
relacionados às políticas públicas tangenciam diretamente, em grande parte das 

5 Por exemplo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CASA DE ALBERGADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE. 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O 
Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos 
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, 
em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas 
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso 
configure violação do princípio da separação de Poderes. Precedentes. 3. Hipótese em que “o 
pedido do Ministério Público do Estado de Santa Catarina na ação civil pública é juridicamente 
possível, uma vez que visa à proteção ao condenado/albergado (sistema prisional adequado), 
garantindo, ainda, a segurança pública”. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 
1373051/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., J. 04/12/2018, DJe 19/12/2018)

6 Como exemplo, o STJ, no passado, ao julgar recurso especial em ação civil pública, 
decidiu que “as normas maiores não estabeleceram, de modo concreto, a escala de prioridade. 
Assim, não se tem como obrigar o Executivo a construir o Centro de Recuperação e Triagem 
para a recepção de adolescentes submetidos ao regime compulsório de internamento”. Curioso 
notar que, nesse voto, o relator inclusive elogiou a promotora que recorreu ao STF, “por seu 
idealismo, e porque não dizer, ‘posicionamento vanguardeiro em relação ao nosso atual estágio 
político-jurídico’” (voto do relator no REsp 63.128/GO, Rel. Min. Adhemar Maciel, 6ª T., J. 
11/03/1996). Mas, recentemente, também tem-se decidido assim: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
– Sistema penitenciário – Penitenciária I de Pirajuí/SP – Alegação de superlotação – Ao 
Judiciário cabe reprimir a ilegalidade, mas não lhe compete, ao menos em tese, determinar a 
adoção de medidas genéricas, visando a obter a resolução de todas as dificuldades do sistema 
penitenciário – Medidas e políticas públicas que dizem respeito a definição de prioridades 
que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e 
oportunidade – Intromissão constitucionalmente vedada na esfera de competência do 
Executivo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes – Precedentes – 
Ação julgada improcedente na 1ª Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.” (TJSP, 
Apelação Cível 1000405-91.2018.8.26.0453, Rel. Des. Leme de Campos; 6ª Câmara de Direito 
Público, J. 29/04/2019)
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vezes, direitos fundamentais, e, ainda que sob responsabilidade da Adminis-
tração Pública, conforme ressalta J. J. Gomes Canotilho7, ela tem o dever de 
agir em conformidade com direitos e garantias fundamentais, mesmo que esteja 
exercendo seu poder discricionário:

A vinculação dos actos de governo pelas normas consagradoras de direitos, 
liberdades e garantias insinua já uma ideia fundamental a reter nesta pro-
blemática. Quanto mais ténue for a vinculação da administração à lei (como 
no caso de actos de governo), tanto mais forte é a sua vinculação imediata 
pelos direitos, liberdades e garantias. Assim, os direitos, liberdades e garantias 
constituem, desde logo, medidas de valoração decisivas quando a administra-
ção tem de densificar conceitos indeterminados (“segurança pública”, “sigilo”, 
“segredo de Estado”, “segurança do Estado”). Da mesma forma, quando a 
administração pratica actos no exercício de um poder discricionário, ela 
está obrigada a actuar em conformidade com os direitos, liberdades e 
garantias. Aqui, dada a frouxa pré-determinação da lei, estes direitos sur-
gem como parâmetros imediatos de vinculação do poder discricionário da 
administração. Desta forma, a violação da lei constitucional, sobretudo a 
violação das normas constitucionais consagradas de direitos, liberdades e 
garantias pode originar invalidade de actos normativos com o consequen-
te recurso contencioso.

Ao analisar o controle judicial de políticas públicas em matéria de direi-
tos fundamentais, Ana Paula de Barcelos examina algumas críticas concernentes 
ao tema, das quais destacam-se duas. Primeiro, a crítica da teoria da constitui-
ção8. Diz a autora que os princípios e regras dos quais decorram a necessidade 
de políticas públicas são abrangentes e indefinidos, de modo que a decisão de 
como devem ser implementadas é política, até mesmo em razão das competên-
cias que a Constituição atribui a cada ente. Os direitos fundamentais garantem 
as condições básicas de existência, demonstrando-se importante a deliberação 
majoritária no assunto, mormente ao se considerar as exigências democráticas 
da Constituição de 1988, pela qual podem ser encontrados “meios-termos” no 
assunto (não apenas proibir ou permitir como únicas opções). Sobre este ponto, 
a autora conclui:

7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.7. ed. Coimbra, 2003, p. 446.
8 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de 

direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. 
In: SARLET, Ingo Wolfang; TIMM, Luciano Benetti. (org.). Direitos Fundamentais. 
Orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 107-111.
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Com efeito, em muitas circunstâncias, o debate em torno do controle de po-
líticas públicas está relacionado de forma direta com a garantia e promoção 
daqueles direitos elementares reconhecidos como necessários ao próprio 
funcionamento da deliberação democrática. Ou seja: a discussão brasileira 
se desenvolve, no mais das vezes, em um momento prévio, de construção das 
condições indispensáveis para a existência afinal de um debate público e de-
mocrático, de modo que a crítica referida faz aqui pouco sentido. Junte-se 
a isso, no caso brasileiro, que a Carta de 1988 decidiu judicializar variados 
temas nesse ambiente; a inconveniência que algum teórico visualize nessa op-
ção não altera o fato de sua existência.9

Depois, tem-se a crítica operacional, da qual se extrai que o juiz não 
tem condições para avaliar a estrutura estatal como um todo, que não é de sua 
competência/atribuição. Entram em questão o deslocamento dos recursos de 
políticas públicas e as consequências práticas que isso pode trazer, conside-
rando-se a questão em termos globais. Ademais, em vez de beneficiar os mais 
necessitados, que nem sempre têm acesso efetivo à justiça, beneficia os que 
detêm informação e capacidade de organização10. De qualquer forma, dada a 
inviabilidade de o Judiciário silenciar-se sobre a questão posta em juízo, deve-
-se garantir aos jurisdicionados o mínimo exigível ao Estado, em virtude do 
que dispõem a Constituição e as leis de políticas públicas, bem como, no caso 
da existência de metas e prioridades preestabelecidas, o andamento e o resul-
tado final esperado.

Não é de hoje que as consequências advindas de decisões judiciais des-
pertam os demais Poderes em busca de soluções transversas, visando a dificultar 
ou até mesmo inviabilizar a prestação jurisdicional. Certamente, há dois fortes 
exemplos disso na própria LACP, com constitucionalidade de ambos deveras 
questionável: o art. 16 da lei, que limita a eficácia da coisa julgada coletiva ao 
território do órgão prolator da decisão11, e o par. único do art. 1º, que impede se-

9 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de 
direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. 
In: SARLET, Ingo Wolfang; TIMM, Luciano Benetti. (org.). Direitos Fundamentais. 
Orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 110.

10 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de 
direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. 
In: SARLET, Ingo Wolfang; TIMM, Luciano Benetti. (org.). Direitos Fundamentais. 
Orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 115.

11 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal 
comentada e legislação constitucional.2. ed. em e-book baseada na 6. ed. impressa. São 
Paulo: RT, 2017, comentário 13 ao art. 16 da LACP.
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jam demandadas pretensões relativas a tributos, contribuições previdenciárias, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e outros.12

Mais recentemente, entretanto, foi promulgada lei estabelecendo nor-
mas de interpretação e de fundamentação de decisões judiciais que interferem 
diretamente nas ações coletivas, fazendo ultrapassar os argumentos que até 
então se impunham contrariamente à interferência do Judiciário em políticas 
públicas.

Há, ainda, na Câmara dos Deputados, o PL 8.058/2014, que visa a instituir 
processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder 
Judiciário. Trata-se de proposta profunda sobre o tema, elencando princípios 
regentes e características (art. 2º), afirmando a possibilidade de manejo de quais-
quer ações à discussão e, notadamente, a ação coletiva (art. 3º), além de trazer 
especificidades de rito, como elaboração de calendário processual, produção de 
provas, meios alternativos para solução de conflitos, reunião de processos, ela-
boração de banco de dados, estabelecendo, ainda, alguns parâmetros a ações 
individuais que tangenciem o tema. O trâmite do projeto, entretanto, está parado 
desde 2019.13

12 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada 
e legislação constitucional. 2ª ed. em e-book baseada na 6ª ed. impressa. São Paulo: RT, 2017, 
comentário 39 ao art. 1º da LACP. Hugo Nigro Mazzilli afirma: “A partir da Med. Provisória 
nº 1.984/20 de 2000 e outras sucessivas, começou-se também a restringir o objeto da ação 
civil pública. O que aconteceu naquela época? Alguns trabalhadores do Rio Grande do Sul 
tinham entrado em juízo para buscar correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, e ganharam sua ação individual. Deixo aos senhores a tarefa de imaginar quantos 
anos levaram para superar todas as instâncias ordinárias e extraordinárias, até seu caso chegar 
e ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal... E quando essa Corte disse que eles tinham 
direito à correção monetária, no dia seguinte o presidente da República da época decretou 
medida provisória dizendo: tudo bem, a ação civil pública pode ser usada para defender o 
meio ambiente, o consumidor e patrimônio cultural, mas não se presta a discutir questões que 
envolvam Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nem tributos, nem fundos sociais, nem 
questões previdenciárias... Portanto, aquela decisão do STF beneficiou apenas individualmente 
uma vintena de trabalhadores, mas a tutela coletiva ficava invibializada...” (O processo coletivo 
e o Código de Processo Civil de 2015. In ZANETI JUNIOR, Hermes (coord.). Processo 
Coletivo. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 188)

13 Ver, sobre o referido projeto de lei: STRECK, Lênio; lima; Martonio Mont’Alverne Barreto. 
Lei das Políticas Públicas é “Estado Social a golpe de caneta?”. Fev.2015. Disponível em: https://
www.conjur.com.br/2015-fev-10/lei-politicas-publicas-estado-social-golpe-caneta. Acesso 
em: 13 out. 2018; GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; LUCON, Paulo Henrique 
dos Santos. PL sobre controle jurisdicional de políticas públicas é constitucional. Fev. 2015. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-fev-23/pl-controle-jurisdicional-politica-
publica-constitucional. Acesso em: 13 out. 2018.
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2.  Além da reserva do possível: parâmetros de fundamentação 
estabelecidos nos arts. 20 e 22 da LINDB

No julgamento de ações civis públicas que tratem de políticas públicas, al-
guns temas deverão ser enfrentados, como o controle da quantidade de recursos 
a ser investida. Se essa quantidade já estiver fixada pela lei, certamente a atividade 
judicial estará facilitada, porquanto se limitará a determinar que se cumpra o que 
já está estabelecido. Caso não esteja prevista a quantidade a ser destinada à po-
lítica pública discutida em juízo, a atividade judicial será dificultada, mormente 
porque não é papel dos juízes proceder ao cálculo necessário. Nesses casos, por 
vezes, se invoca como matéria de defesa a chamada “reserva do possível”, sobre a 
qual Gomes Canotilho14 afirma: “[...] rapidamente se aderiu à construção dog-
mática da reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) para traduzir a ideia de 
que os direitos sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres 
públicos.” E, acertadamente, conclui o autor que: “Um direito social sob ‘reserva 
dos cofres cheios’ equivale, na prática, a nenhuma vinculação jurídica.”

Analisando as políticas públicas e o dever de o Estado indenizar os admi-
nistrados em casos de ação ou omissão que possam lesá-los, Juarez Freitas15 não 
ignora que a inércia do governo pode ser lícita ou ilícita, oferecendo como critério 
seu cotejo com o princípio da proporcionalidade, pelo qual se pode verificar se 
o administrador conferiu a prioridade adequada ao direito previsto na lei. Afir-
ma o autor que “de fato, embora existam abstenções lícitas, outras são manifes-
tamente antijurídicas e interditadas: as omissões desproporcionais. Tal distinção 
sutil precisa ser feita, com esmero, sobremodo no âmbito do controle preventivo 
dos atos, contratos e procedimentos administrativos.” Mas a bem da verdade, ao 
julgador será igualmente difícil aferir perante o todo de políticas públicas que o 
Estado deve implementar quais têm maior ou menor prioridade. A análise sob a 
perspectiva da proporcionalidade não poderia prescindir de efetiva colaboração 
da Administração Pública que deverá demonstrar, dentro de um contexto global, 
aquela específica política pública discutida. E, ainda assim, certamente o magis-
trado precisaria de subsídios técnicos para definir o que é ou não proporcional.

Ada Pellegrini Grinover16 identifica, em meio a esse debate, a posição dos 
tribunais superiores brasileiros, dizendo ser possível vislumbrar três requisitos 

14 GOMES CANOTILHO. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. 
Coimbra: Almedina, 2003. p. 481.

15 FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. p. 464 e ss.

16 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário, In: 
O Processo. Estudos e Pareceres. 2.ed. São Paulo: DPJ, 2009. p. 42.
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para que o Poder Judiciário intervenha no controle de políticas públicas: “(1) o 
limite fixado pelo mínimo existencial a ser garantido ao cidadão; (2) a razoabi-
lidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e (3) a 
existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as preten-
sões positivas dele reclamadas.”.

Mas uma especial dificuldade se coloca: na análise do caso concreto, o 
julgador não pode impor sua concepção pessoal na decisão; isso é, não pode 
incorrer no decisionismo, consistente em decidir com seus próprios valores, sem 
olhar para a Constituição (“decido conforme minha consciência”). Trata-se de 
construção doutrinária originária da Alemanha. O juiz não é uma pessoa física 
a decidir o caso, pois pertence ao órgão jurisdicional, e deve se inserir neste 
contexto17. Por isso é que também não se deve permitir o chamado ativismo 
judicial, pelo qual se vai além do texto constitucional. Por ele, o magistrado tem 
uma postura de suplantar regulamentação legal quando não autorizado para 
tanto, extrapolando, por exemplo, a causa de pedir e mesmo o pedido. É oriundo 
da prática judiciária estadunidense, e possui um problema prático: a discricio-
nariedade. Ainda que se defenda que o direito possua uma justificação política, 
nele existe uma responsabilidade política dos juízes de decidirem de modo a 
reconhecer direitos, e não para criá-los18.

17 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal 
comentada e legislação constitucional.2. ed. em e-book baseada na 6. ed. impressa. São 
Paulo: RT, 2017, comentário 31 ao art. 37 da CF e comentário 3 ao art. 1º da Lei da ADPF. 
NERY JUNIOR, Nelson. Prefácio ao livro de ABBOUD, Georges. Jurisdição Constitucional e 
Direitos Fundamentais. São Paulo: RT, 2011. p. 14

18 V. STRECK, Lênio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 22-23. Há, na doutrina, conceito distinto de ativismo 
judicial, tal qual o apresentado por Luis Roberto Barroso: “A idéia de ativismo judicial está 
associada a uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos 
valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros 
dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de diferentes condutas, que incluem: 
(i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu 
texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; (ii) a declaração de 
inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos 
rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de condutas ou 
de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.” (BARROSO, 
Luis Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, disponível 
em http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/12685_Cached.pdf. Acesso em: 6 
jun. 2014). Entretanto, não se está a referir a essa descrição. A definição doutrinária de Luis 
Roberto Barroso no fundo descreve o que já é de dever dos magistrados: aplicar a Constituição 
e as leis.
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Não bastassem essas dificuldades, tempera-se o debate com a inserção, 
na LINDB, das disposições da Lei 13.655/2018, que tratam da tomada de deci-
sões na esfera administrativa e o julgamento de processos no plano jurisdicional, 
estabelecendo como parâmetro que “[...] não se decidirá com base em valores 
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da de-
cisão” (art. 20), e que “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.” (art. 
22)19. A justificativa apresentada no projeto de lei que originou tais alterações 

19 Posteriormente, editou-se o Dec. 9.830/2019, que regulamenta os arts. 20 a 30 da 
LINDB. De plano, importante lembrar que os Decretos Legislativos são atos administrativos 
individuais ou gerais editados pelo Chefe do Poder Executivo (nesse caso, da União), que 
pode conter regras gerais e abstratas ou destinadas a grupos ou pessoas determinadas (caso 
em que serão decretos de efeito concreto). Quando têm natureza geral e abstrata (ato normativo 
derivado), não criam direito novo, “mas apenas estabelece normas que permitam explicitar 
a forma de execução da lei” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 
30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 276). A jurisprudência reconhece tais limites: “É 
cediço na doutrina que ‘a finalidade da competência regulamentar é a de produzir normas 
requeridas para a execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a 
ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de regulação ulterior, a bem 
de uma aplicação uniforme da lei, isto é, respeitosa do princípio da igualdade de todos os 
administrados’ (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006. p. 336).” (STF, ADI 4.218 AgR, rel. min. Luiz Fux, J. 13.12.2012). 
A Constituição trata do tema no art. 84, IV, atribuindo ao Presidente da República o poder 
de “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução”. Portanto, transpondo-se o raciocínio a esse decreto especificamente, 
tem-se a orientação de como a Administração Pública pretende fielmente executar as normas 
da LINDB. Dentre suas normas, para o que importa ao tema, destacam-se os arts. 3º e 6º: 
“Art. 3º A decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o 
disposto no art. 2º e as consequências práticas da decisão. § 1º Para fins do disposto neste 
Decreto, consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas 
com alto grau de indeterminação e abstração. § 2º Na indicação das consequências práticas 
da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício 
diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e 
jurídicos.§ 3º A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, 
inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, 
proporcionalidade e de razoabilidade. [...] Art. 6º A decisão administrativa que estabelecer 
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo 
dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime de transição, quando indispensável 
para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido de modo 
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. § 1º A instituição do 
regime de transição será motivada na forma do disposto nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º. § 2º A 
motivação considerará as condições e o tempo necessário para o cumprimento proporcional, 
equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e os eventuais 
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foi a necessidade de segurança jurídica, sem a qual haveria riscos a estabilidade 
institucional20. Há na doutrina quem afirme que o legislador intencionou evitar 
que decisões sejam tomadas exclusivamente em valores abstratos, tais como a 
dignidade da pessoa humana, atenuando-se a força normativa dos princípios21. 
Mas ressalta-se que não se vedam tais decisões, conforme elucida José dos Santos 
Carvalho Filho:

É imperioso notar, contudo, que a norma não veda decisões fundadas em 
valores abstratos, mas sim que sejam proferidas de modo irresponsável, sem 
considerar as consequências práticas delas decorrentes. A ratio consiste em 
evitar o que não raras vezes ocorre – decisões que culminam por encerrar 
consequências desastrosas pelo fato de serem proferidas sem qualquer pa-
drão de razoabilidade. Exemplos: Município condenado a fornecer vaga para 
crianças até 5 anos de idade; Estado condenado a realizar obras emergenciais 
em estabelecimento prisional. A ideia da norma é digna de louvores, buscan-
do reduzir o perigoso ativismo judicial, mas, sem dúvida, será, na prática, de 
difícil aplicabilidade. Tais decisões provocam grande incerteza jurídica e não 
só afastam investimentos do setor privado como também dificultam a reto-
mada do crescimento da economia.22

Trata-se, portanto, de verdadeiro dever de fundamentação das decisões 
judiciais, a somar-se a todos aqueles dos arts. 489, § 1º e 927 do CPC, que impõe 
ao Judiciário a análise dos argumentos relativos à reserva do possível.

3.  Julgamento de ações civis públicas envolvendo políticas públicas 
relacionadas a direitos fundamentais à luz da LINDB

Imaginem-se duas situações citadas acima como sem padrão de razoabi-
lidade: reforma de estabelecimento penal e fornecimento de vagas em creches 
para crianças de até 5 anos. Ajuizadas contra si as ações civis públicas, em sua de-
fesa, o Poder Público busca demonstrar as consequências e dificuldades práticas, 
e consegue fazê-lo satisfatoriamente. Demonstra que uma decisão que lhe seja 
desfavorável afetará seu orçamento e que a política pública é bastante complexa e 

prejuízos aos interesses gerais. § 3º Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela 
que altera o entendimento anterior consolidado.”

20 <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1567532405298& 
disposition=inline> Acesso em: 1 out. 2019.

21 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Manual de Direito Administrativo (e-book). 33. 
ed. São Paulo: Atlas, 2019, Cap. VII, item 2

22 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Manual de Direito Administrativo (e-book). 33. 
ed. São Paulo: Atlas, 2019, Cap. VII, item 2
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de difícil implementação. Frente a esse cenário, o que deve o magistrado decidir? 
Pela improcedência do pedido da ação civil pública (isto é, que não há o dever de 
construir creches ou reformar estabelecimentos penais)? A dignidade da pessoa 
humana cede espaço ao orçamento?

Os arts. 20 e 22 da LINDB, data maxima venia, não indicam uma atenua-
ção da força normativa dos princípios, muito menos do da dignidade da pessoa 
humana, que é fundamento da república brasileira, nos termos do art. 1º, III, 
CF. Afinal, a lei não está autorizada pela Constituição a fazê-lo. O que decor-
re da interpretação desses dispositivos é o dever de fundamentação da decisão 
judicial que tangenciar políticas públicas. E tanto a consideração das “consequ-
ências práticas da decisão” (art. 20, caput, LINDB) quanto dos “obstáculos e [d]
as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo” 
(art. 22, LINDB) dependerão do exercício do contraditório pelo Poder Público 
no caso concreto, conforme exemplificado acima.

Afinal, ao ser demandado em juízo, o Poder Público, como parte, tem o 
ônus de impugnação específica dos fatos narrados e o de produzir as provas ne-
cessárias à comprovação de fatos que possam modificar, impedir ou extinguir o 
direito do autor (art. 373 do CPC). As provas produzidas em juízo servirão como 
base e parâmetro para a decisão, mas em momento algum podem afastar a força 
normativa dos princípios constitucionais.

3.1.  Discricionariedade administrativa como elemento da legalidade

Normalmente invocada como justificativa a não intervenção judicial em 
políticas públicas, a discricionariedade administrativa precisa ser bem compre-
endida. De plano, Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca, quanto a seu âmbito 
de aplicação, que a fonte da discricionariedade é a própria lei (existe, portanto, 
nos espaços deixados pela lei)23. Analisando-se o ato administrativo, que pode 
ser definido, em linhas gerais, ainda segundo a autora (que já coloca o controle 
como seu elemento), como a “declaração do Estado ou de quem o represente, 
que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime de 
direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário”24, tem-se que a discri-
cionariedade pode referir-se somente a alguns elementos do ato administrativo. 
Vejamos:

23 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 254

24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 237
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• Sujeito: o ato é sempre vinculado, somente podendo praticá-lo quem 
fora indicado como competente pela lei

• Finalidade: podendo ser considerada em sentidos amplo (interesse pú-
blico) e restrito (resultado específico), no primeiro há certa discricio-
nariedade, mas, no segundo, não.

• Forma: no geral a forma do ato é vinculada, podendo, em alguns casos, 
haver escolha, como formas de contratação de publicação etc.

• Motivo: o motivo é pressuposto de fato antecedente ao ato adminis-
trativo em si, e pode ser vinculado (“indicando noções precisas, vocá-
bulos unissignificativos, conceitos matemáticos, que não dão margem 
a qualquer apreciação subjetiva”) ou discricionário, assim se caracte-
rizando quando a lei não definir o motivo (ex.: exoneração ad nutum) 
ou quando o faz com expressões vagas, vocábulos plurissignificativos, 
utilizando conceitos jurídicos indeterminados (ex.: falta grave pratica-
da por servidor).

• Conteúdo / Objeto: há discricionariedade quando são possíveis vários 
objetos para atender ao interesse público, todos igualmente válidos pe-
rante o direito.

Especificamente quanto ao motivo, que adentra no tema de conceitos ju-
rídicos indeterminados, há notícia sobre dissenso doutrinário quanto à possi-
bilidade de atuação do Poder Público nesses casos: se, de um lado, pode, sem 
discricionariedade, interpretá-lo para chegar a uma única opção adequada, ou 
se, de outro, há discricionariedade, mas quando se tratar de conceito de valor, 
não havendo em casos de certos conceitos de experiência e conceitos técnicos. E 
mesmo em casos de conceitos de valor, não há discricionariedade total.25Com 
base nessas premissas, a autora defende:

A partir da ideia de que certos elementos do ato administrativo são sempre 
vinculados (a competência e a finalidade, em sentido estrito), pode-se afirmar 
que não existe ato administrativo inteiramente discricionário, alguns ele-
mentos vêm definidos na lei, com precisão, e outros são deixados à decisão da 
Administração, com maior ou menor liberdade de apreciação da oportunida-
de e conveniência.
Por isso se diz que o ato vinculado é analisado sob o aspecto da legalidade e 
que o ato discricionário deve ser analisado sob o aspecto da legalidade e do 

25 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017, p. 256-257
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mérito: o primeiro diz respeito à conformidade com a lei e o segundo diz 
respeito à oportunidade e conveniência diante do interesse público a atingir.

Mas Di Pietro ressalta ainda que a constitucionalização dos princípios 
ampliou a legalidade, inclusive para limitar a atuação da Administração Pública 
com a redução da discricionariedade e a ampliação do controle jurisdicional 
sobre pontos outrora considerados mérito. “Por outras palavras, o que ocorreu 
foi uma sensível redução do mérito do ato administrativo, porque aspectos que 
eram considerados como mérito, insuscetíveis de controle judicial, passaram 
a ser vistos como de legalidade, em sentido amplo”. E prossegue com pontos 
chaves no tema:

[...] Se, após a interpretação, concluir que existem diferentes opções 
igualmente válidas perante o Direito e aceitáveis diante do interesse 
público a atender, o juiz não poderá corrigir o ato administrativo que 
tenha adotado uma delas, substituindo-a pela sua própria opção. Aí 
sim haveria ofensa ao princípio da separação de poderes.
Por isso, quando se diz que o Judiciário pode controlar o mérito do 
ato administrativo, essa afirmação tem que ser aceita em seus devidos 
termos: o que o Judiciário pode fazer é verificar se, ao decidir discricio-
nariamente, a autoridade administrativa não ultrapassou os limites da 
discricionariedade. Por outras palavras, o juiz controla para verificar 
se realmente se tratava de mérito.
As decisões judiciais que invalidam atos discricionários por vício de desvio 
de poder, por irrazoabilidade ou desproporcionalidade da decisão admi-
nistrativa, por inexistência de motivos ou de motivação, por infringência 
a princípios como os da moralidade, segurança jurídica boa-fé, não estão 
controlando o mérito, mas a legalidade do ato.

Essa margem diminuída de discricionariedade, a ser lida em conformi-
dade com a legalidade, deve compor a análise dos elementos apresentados em 
juízo que visem a afastar ou postergar a implementação de políticas públicas sob 
o manto das consequências práticas, e, principalmente, dos obstáculos e dificul-
dades reais do gestor. Esse gestor não pode ser considerado enquanto pessoa em 
si, mas como o específico cargo ao qual incumbir a decisão de implementação 
ou não da política pública e seu modo de fazê-lo, independentemente de quem o 
esteja ocupando no momento do ajuizamento da ação ou da decisão. Ainda mais 
tendo em conta o processo democrático, que permite a rotatividade de governos 
e ideologias, o que, por vezes, ocasiona rupturas na implementação de diver-
sos direitos. Os direitos fundamentais, inseridos na Constituição como cláusula 
pétrea, têm também essa finalidade de conferir o dever de implementação de 



212 

Felipe Carvas | Patricia Miranda Pizzol

políticas públicas e alguma continuidade nas que já estejam em andamento, a 
fim de permitir o atingimento dos objetivos constitucionais.

3.2.  Conteúdo obrigacional dos direitos fundamentais

Deve-se ainda ter atenção especial ao fato de que políticas públicas estão 
diretamente relacionadas a direitos fundamentais. Ingo Wolfgang Sarlet26 enfa-
tiza que a Constituição não se esgota em limitação à atuação do poder estatal ou 
definição de sua organização, incluindo certos valores e liberdades fundamentais 
enquanto metas, limites e parâmetros de sua atividade. O poder conferido ao 
Estado de Direito para atuar, dentro de suas competências, justifica-se à medida 
em que efetive os direitos do homem (conferindo-lhe legitimidade). E, como 
papel fundamental da própria democracia, os direitos fundamentais caracteri-
zam-se como contramajoritários, o que permite sua proteção inclusive contra 
aqueles que exerçam o poder legitimamente.

O autor, com fundamento na doutrina de Konrad Hesse, afirma haver di-
reitos fundamentais em sentido material, que são os consagrados expressamente 
pelo constituinte em catálogo próprio, e em sentido formal, fora do catálogo, mas 
com conteúdo que lhe permite a equiparação aos de sentido material. Essa últi-
ma observação faz-se pertinente porque permite o ingresso de normas que estão 
consagradas em outros tópicos da Constituição, tais como os direitos sociais.

Para facilitar a compreensão sobre eficácia dos direitos fundamentais, 
Paulo Gustavo Gonet Branco27 destaca que os direitos fundamentais possuem 
dimensões objetiva e subjetiva, ambas assumindo especial relevância para o de-
bate que se propõe neste trabalho:

A dimensão subjetiva dos direitos fundamentais corresponde à característica 
desses direitos de, em maior ou em menor escala, ensejarem uma pretensão a 
que se adote um dado comportamento ou se expressa no poder da vontade de 
produzir efeitos sobre certas relações jurídicas.
Nessa perspectiva, os direitos fundamentais correspondem à exigência de 
uma ação negativa (em especial, de respeito ao espaço de liberdade do indiví-
duo) ou positiva de outrem, e, ainda, correspondem a competências – em que 
não se cogita de exigir comportamento ativo ou omissivo de outrem, mas do 
poder de modificar-lhe as posições jurídicas. [...]

26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional.13. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2018, passim p. 59-63; 81;

27 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional.14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 168-169.
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A dimensão objetiva resulta do significado dos direitos fundamentais como 
princípios básicos da ordem constitucional. Os direitos fundamentais parti-
cipam da essência do Estado de Direito democrático, operando como limite 
do poder e como diretriz para a sua ação. As constituições democráticas as-
sumem um sistema de valores que os direitos fundamentais revelam e positi-
vam. Esse fenômeno faz com que os direitos fundamentais influam sobre todo 
o ordenamento jurídico, servindo de norte para a ação de todos os poderes 
constituídos. (grifos nossos).

A dimensão objetiva tem como consequências (i) a caracterização dos di-
reitos fundamentais não apenas como direitos subjetivos individuais, mas como 
valores do próprio Estado; (ii) “ensejar um dever de proteção pelo Estado dos 
direitos fundamentais contra agressões dos próprios Poderes Públicos, provin-
das de particulares ou de outros Estados”, de modo a permitirem um direito a 
prestação positiva do Estado, reforçando a dimensão subjetiva. Esse agir do Es-
tado se encontra dentro de sua margem de discricionariedade, podendo escolher 
dentre as diferentes opções que se apresentam. Certamente, o que não pode fazer 
é escolher não agir.

Apesar de haver discussão doutrinária concernentemente às dificuldades 
teóricas e práticas que a intervenção judicial em políticas públicas possa causar, 
no âmbito da jurisprudência vinculante do STF (decisões proferidas em controle 
objetivo de constitucionalidade ou com repercussão geral) permite-se que o Ju-
diciário determine medidas com vistas a efetivar as disposições constitucionais e 
legais. Voltando ao exemplo relacionado à reforma de estabelecimentos penais, 
há algum tempo está firme o entendimento de que é possível ao Judiciário inter-
ferir em políticas públicas, se presentes alguns requisitos28: (a) previsão consti-
tucional da política pública; (b) omissão da Administração Pública (ou mesmo 
morosidade); (c) ter como objeto a defesa de direitos fundamentais: os julgados 
colacionados acima demonstram que a dignidade da pessoa humana é o princi-
pal fundamento para permitir a interferência do Poder Judiciário nas políticas 
públicas relativas à privação da liberdade.

Provado em juízo aqueles fatores previstos nos arts. 20 e 22 da LINDB, 
e devendo o magistrado considerá-los em sua fundamentação, o que poderá 
ocorrer é, conforme o caso, conferir maior elasticidade na implementação de 
determinada obrigação de fazer, o que, a bem da verdade, sempre foi possível, 
tendo-se o cuidado, sempre, de não salvaguardar omissões estatais históricas e 

28 ARE 1123139 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., J. 26/10/2018; ARE 1192467 AgR, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 31/05/2019; ARE 1071451 AgR, Rel. Min. Edson 
Fachin, 2ª T., J. 24/05/2019
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que por décadas ignoram a Constituição e fragilizam a sociedade como um todo. 
O que não pode ocorrer é que as dificuldades e consequências práticas sirvam de 
fator de não-prestação jurisdicional.

3.3.  Processo estruturante: atual tendência do processo civil coletivo

Dados os fatos de que (i) a ação civil pública permite a formulação de pe-
dido que vise a satisfazer integralmente o interesse coletivo, (ii) inclusive, e com 
maior importância, valendo-se da tutela específica das obrigações de fazer e não 
fazer, com as medidas típicas e atípicas que acarreta, (iii) e que os tribunais su-
periores permitem a intervenção judicial nas políticas públicas, deve-se pensar 
sobre uma alternativa ao modo dessa intervenção judicial, com vistas à maior 
efetividade do provimento jurisdicional. Uma delas que se mostra possível é o 
que se conhece por processo estruturante. Sergio Cruz Arenhart29, partindo do 
pressuposto de que o controle judicial de políticas públicas é uma realidade do 
processo coletivo, destaca que a questão tem sido tratada com certa irresponsa-
bilidade porque os instrumentos processuais existentes são inadequados. Ações 
individuais não têm a finalidade de tratar sobre o assunto, mas o abordam como 
pano de fundo30. Quanto ao processo coletivo, o autor tece algumas críticas que 
devem ser levadas em conta:

As ações coletivas, por outro lado, também não representam resposta mui-
to melhor. Isso porque, substancialmente, a tutela coletiva brasileira, grosso 
modo, pode ser resumida em um processo “individual”, no qual o autor da 

29 Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP do carvão. 
Disponível em http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-content/uploads/2016/01/
ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf Acesso em 21 jan. 2020

30 Utilizando como exemplo o ajuizamento de ação para obtenção de medicamento, 
afirma o autor: “Porém, o que na realidade esse processo individual faz é ocultar o verdadeiro 
conflito: a política pública de saúde acional. Realmente, esse tipo de demanda obscurece 
o fato de que, aquilo que está em jogo nessa causa, é a discussão sobre como devem ser 
distribuídos os recursos reservados à saúde no país. E, pior, ao condicionar a distribuição 
desses recursos a partir do ajuizamento das ações individuais, faz com que eles sejam alocados 
segundo: a) a maior compreensão do emprego do Judiciário na tutela dos próprios interesses; 
b) a anterioridade do exercício do direito de ação; c) o mais alto nível cultural, econômico 
e social do requerente (que, ultima ratio, é aquele que mais facilmente preenche os dois 
primeiros requisitos). Ou seja, ao fim e ao cabo, as ações individuais privilegiam aqueles que, 
normalmente, estão em condições “menos desfavoráveis” e, portanto, que não serão aqueles 
que mais necessitam da proteção da política pública” (ARENHART, Sérgio Cruz. Processos 
estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do caso da ACP do carvão. Disponível 
em http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-content/uploads/2016/01/ARENHART-
Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf Acesso em 21 jan. 2020)
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demanda se legitima à proteção de interesses de terceiros ou de toda coleti-
vidade. Em verdade, a tutela coletiva nacional não é, a rigor, uma técnica 
que permite à coletividade expressar sua vontade ou seus interesses. Ao 
contrário, o que ela faz é autorizar alguns entes a, dizendo-se porta-voz 
de uma coletividade, defender os interesses desta. Essa proteção, porém, 
faz-se exatamente do mesmo modo como se realiza a proteção de interes-
ses individuais. Os instrumentos processuais são os mesmos, as técnicas 
são as mesmas e mesmo o procedimento desenhado é, substancialmente, o 
mesmo que é empregado para a tutela de interesses individuais em senti-
do estrito. E, mais grave, mesmo a dita “representação” feita pelo legitimado 
para a tutela coletiva é mais aparente do que real. Com efeito, um agente do 
Ministério Público, por exemplo, pelo simples fato de sê-lo, está inquestiona-
velmente legitimado à tutela de qualquer interesse difuso ou coletivo e, em 
consequência, passa a ter a prerrogativa de dizer – sem sequer ser obrigado a 
consultar qualquer membro da comunidade ou da coletividade como um todo, 
ou mesmo sem nem mesmo dar a oportunidade a esses grupos ou à sociedade 
de manifestar-se previamente – aquilo que a sociedade precisa, deseja ou exi-
ge. Paradoxalmente, portanto, o processo coletivo aliena exatamente o grupo 
que é protegido, na medida em que não permite sua participação direta, mas 
apenas autoriza a presença, no processo, dos entes legitimados para a tutela 
desses grupos. E faz tudo isso segundo a mesma lógica da tutela individual ou 
seja, segundo um processo bipolarizado, onde necessariamente se veem po-
sições antagônicas em que uma deve prevalecer sobre a outra. (grifos nossos)

Em seguida, critica especificamente a ideia de que o processo coletivo tra-
balha com a ideia do princípio da demanda:

Nessa toada, considera-se que os processos coletivos são regidos pelo princípio 
da demanda, no sentido de que o Estado-jurisdição está limitado àquilo que é 
pedido pelo autor, não podendo julgar para além ou fora do pedido. Ora, isso 
supõe que o titular da ação é também o titular do direito e que, por poder dispor 
deste, pode formular um pedido que não necessariamente é aquele que melhor 
atende às exigências do direito material. Ocorre que, em um meio no qual o 
interesse pertence à coletividade ou a um grupo que é tão-somente “representa-
do” pelo autor da ação coletiva, fica evidente o disparate dessa conclusão. Como 
é possível que alguém que não é o titular do direito possa dispor do direito 
alheio no processo, sem qualquer consequência? Não obstante a obviedade des-
sa indagação, parece que ela é irrelevante na lógica do processo coletivo brasi-
leiro, que trabalha tranquilamente com essa possibilidade.31

31 O autor conclui pela inadequação do processo coletivo: “Conclui-se, portanto, que o processo 
coletivo brasileiro, embora adaptado para atender a algumas modalidades de interesses 
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Assim, sugere procedimento adequado ao debate judicial de políticas pú-
blicas, exigindo, de um lado, nova noção de contraditório, que incluiria a parti-
cipação de toda a sociedade, já que diretamente afetada pelas políticas públicas, 
afastando-se do que chama de dualismo (autor X réu), e, de outro, a implemen-
tação de um processo estrutural, no qual “objetiva-se decisões que almejam a al-
teração substancial, para o futuro, de determinada prática ou instituição”.32 Nele, 
são fundamentais a realização de audiências públicas e a atuação do amicus curiae. 
Adiante, cita outros exemplos de institutos que devem ser repensados em razão 
da peculiaridade do objeto do processo coletivo: “Elementos como a adstrição da 
decisão ao pedido, a limitação do debate aos contornos da causa de pedir, a dimen-
são da prova, a amplitude do direito ao recurso e os limites da coisa julgada exigem 
reformulação completa, quando se pensa em processos estruturais.”

Fredie Didier Jr., Hermes Zaneti Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira33 tam-
bém tratam do assunto, referindo-se a decisão estruturante, assim definida a que 
“[...] busca implantar uma reforma estrutural (structural reform) em um ente, or-
ganização ou instituição, com o objetivo de concretizar um direito fundamental, 
realizar uma determinada política pública ou resolver litígios complexos”, cons-
tituindo-se estrutural o processo em que essa decisão é construída. A decisão 
prescreve norma jurídica de conteúdo aberto, com o resultado a ser alcançado, e 
estrutura seu modo de alcance, havendo, por isso, “acentuada intervenção judi-
cial na atividade dos sujeitos envolvidos no processo, sejam eles particulares ou 
públicos.”34 Além de ressaltarem a necessidade de repensar institutos do direito 

metaindividuais, ainda está longe de servir de palco adequado à tutela de interesses sociais. 
Porque mantém suas raízes no mesmo ideário do processo individual, carrega consigo os 
mesmos defeitos daquele e, portanto, não é capaz de servir de cenário para o debate de políticas 
públicas. Por outras palavras, porque o processo coletivo brasileiro mantém-se arraigado à 
mesma racionalidade do processo individual, à sua dinâmica bipolar, à adstrição da sentença 
ao pedido, à disponibilidade do processo e a todas as consequências dessa lógica, os mesmos 
defeitos que se vê em um processo individual podem também ser vistos no processo coletivo.” 
(ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a partir do 
caso da ACP do carvão.Disponível em http://revistadeprocessocomparado.com.br/wp-content/
uploads/2016/01/ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf Acesso em 21 jan. 2020)

32 ARENHART, Sérgio Cruz. Processos estruturais no direito brasileiro: reflexões a 
partir do caso da ACP do carvão.Disponível em http://revistadeprocessocomparado.com.br/
wp-content/uploads/2016/01/ARENHART-Sergio-Artigo-Decisoes-estruturais.pdf Acesso 
em 21 jan. 2020

33 In:DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual 
Civil: Processo Coletivo. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, vol. 4, p. 425-426

34 In:DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual 
Civil: Processo Coletivo. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, vol. 4, p. 426. São citados como 
exemplos de decisões que tem carga estruturante já existentes no sistema a que decreta a 
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processual – tal qual a sugestão de Arenhart –, dizem que o art. 493 do CPC 
auxilia a compreender a disciplina dos processos estruturais, na medida em que 
prevê que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modifi-
cativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz 
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 
proferir a decisão” (caput). O CPC de 2015 passou a admitir certa fluidez nos fa-
tos, a justificar que possam ingressar em processo já em curso. Com maior razão, 
o raciocínio é perfeitamente transponível às demandas coletivas.

Por fim, ainda com o intuito de levantar reflexões sobre o tema, citam-se as 
lições de Edilson Vitorelli35. Sua análise teórica sobre o assunto visa a superar os 
conceitos rígidos do art. 81, par. único, CDC, de modo a sugerir que os litígios po-
dem ser: (a) litígios coletivos globais, quando a sociedade como estrutura titula-
rizar direitos lesados pouco significativos, se considerados individualmente, mas 
significativos do ponto de vista global (lesão juridicamente relevante); (b) litígio 
coletivo local, quando, embora coletivo, atinja pessoas determinadas que compar-
tilhem algum laço de solidariedade social, em intensidade significativa que altere 
aspectos relevantes de sua vida; (c) litígios coletivos irradiados, quando há lesões 
relevantes para a sociedade envolvida (perspectiva social comum), mas que atinja 
de modo variado subgrupos envolvidos (como exemplos, cita a implantação de 
usina hidrelétrica que afeta subgrupos de formas distintas e o acidente ambiental 
de Mariana, MG). Também categoriza os litígios conforme a complexidade em 
sua reparação: litígios coletivos simples os que tem providência reparatória de fácil 
definição e litígios complexos casos em que “se afasta significativamente do binô-
mio lícito-ilícito e se aproxima, inevitavelmente, de considerações que dependem 
de inputs políticos, econômicos e de outras áreas do conhecimento”, sendo os lití-
gios irradiados sempre complexos.36 Arremata afirmando que “litígios coletivos 
são aqueles que existem no contexto de uma relação jurídica titularizada por uma 
sociedade, não por indivíduos isoladamente considerados”.37

falência (art. 99 da Lei n.º 11.101/2005) e a possibilidade de intervenção do CADE em empresa 
(arts. 96 e 107, § 2º da Lei n.º 12.529/2011) (p. 428)

35 VITORELLI, Edilson. Processo estrutural e processo de interesse público: esclarecimentos 
conceituais. In VITORELLI, Edilson (org.). Manual de Direitos Difusos. Salvador: JusPodvim, 
2018

36 VITORELLI, Edilson. Processo estrutural e processo de interesse público: esclarecimentos 
conceituais. In VITORELLI, Edilson (org.). Manual de Direitos Difusos. Salvador: JusPodvim, 
2018, p. 1260

37 VITORELLI, Edilson. Processo estrutural e processo de interesse público: esclarecimentos 
conceituais. In VITORELLI, Edilson (org.). Manual de Direitos Difusos. Salvador: JusPodvim, 
2018, p. 1260
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O autor fundamenta seu entendimento na inevitabilidade de litígios co-
letivos em razão da massificação das relações sociais, e, partindo da análise de 
estudiosos norte-americanos, afirma, inicialmente, que litígios estruturais são 
“decorrentes do modo como uma estrutura burocrática, usualmente, de natu-
reza pública, opera”, falando-se ali usualmente porque haverá casos em que po-
derá ser de natureza privada, mas afetando um número considerável de pesso-
as. Destaca que nem todo litígio coletivo irradiado é estrutural, mas que todo 
litígio estrutural é coletivo irradiado porque atinge subgrupos sociais diversos 
com intensidades e formas diferentes. Isso lhes confere a característica de serem 
policêntricos (inúmeros centros de problema). Todas essas reflexões o levam a 
concluir que “litígio estrutural é um litígio irradiado no qual a violação surge em 
decorrência do funcionamento de uma estrutura burocrática, pública ou priva-
da e, em virtude de características contextuais em que ocorre, sua solução exige 
a restruturação do funcionamento da estrutura”. Essa restruturação, se buscada 
por um processo coletivo (constituindo-se seu objeto), torna-o um processo es-
truturante.38 O autor cita como desafios do processo estruturante:

1) A apreensão das características do litígio, em toda a sua complexidade 
e conflituosidade, permitindo que os diferentes grupos de interesses sejam 
ouvidos; 2) a elaboração de um plano de alteração do funcionamento da ins-
tituição, cujo objetivo é fazer com que ela deixe de se comportar da maneira 
reputada indesejável; 3) a implementação desse plano, de modo compulsó-
rio ou negociado e, 4) a fiscalização dos resultados da implementação, de 
forma a garantir o resultado social pretendido no início do processo, que é a 
correção da violação e a obtenção de condições que impeçam sua reiteração 
futura. 39

Quanto a esses desafios, totalmente pertinentes na análise do objeto e do 
pedido da ação civil pública, torna-se certo que a atuação não só dos legitimados 
ativos mas também daqueles que ocupem o polo passivo tenham postura condi-
zente com a complexidade da causa, inclusive no campo probatório. Os elemen-
tos fornecidos na ação, e que, conforme interpretação que se propõe aqui, são 
agora reforçados pelos arts. 20 e 22 da LINDB, devem ser preocupação constante 

38 VITORELLI, Edilson. Processo estrutural e processo de interesse público: esclarecimentos 
conceituais. In VITORELLI, Edilson (org.). Manual de Direitos Difusos. Salvador: JusPodvim, 
2018, p. 1263-1265

39 VITORELLI, Edilson. Processo estrutural e processo de interesse público: esclarecimentos 
conceituais. In VITORELLI, Edilson (org.). Manual de Direitos Difusos. Salvador: JusPodvim, 
2018, p. 1265



 219

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

na demanda, a fim de que o magistrado tenha condições de prospectar as conse-
quências práticas da decisão e as dificuldades reais do gestor.

Com fundamento nessa doutrina, o STJ reconheceu o processo estrutural 
no Direito brasileiro:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. REFORMA E MELHORIAS EM HOSPITAL PÚBLICO. 
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE 
GENÉRICA. DESCABIMENTO. PROCESSO ESTRUTURAL. PEDIDOS 
DIVERSOS E COMPLEXOS. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE VIO-
LAÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS. OMISSÃO. NULIDADE. 1. O controle 
judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias 
excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua 
consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, 
que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implemen-
tação. 2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa au-
tomática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pres-
supõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe 
também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. 3. Nos processos 
estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do esta-
do de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solu-
cionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada 
pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade admi-
nistrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 4. 
No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção 
judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão 
da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso man-
tida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 5. Recurso 
especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamen-
to do vício. (REsp 1733412/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2º T., J. 17/09/2019) 
(grifos nossos)

Mais recentemente, o STJ voltou ao tema, ressaltando a importância do 
exercício do contraditório em ações dessa natureza:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL DE MENOR POR PERÍODO ACIMA DO TETO LE-
GAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE LIMINAR IMPROCEDÊN-
CIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REPETITIVA QUE 
NÃO FOI OBJETO DE PRECEDENTE VINCULANTE. EXISTÊNCIA DE 
INÚMERAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NO JUÍZO ACERCA DO TEMA. 
IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES 
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AUTORIZADORAS DO JULGAMENTO PREMATURO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA QUE ENVOLVE LITÍGIO DE NATUREZA ESTRUTURAL. NE-
CESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE, EM 
REGRA, COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO 
PEDIDO OU COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRO-
CESSO ESTRUTURAL. NATUREZA COMPLEXA, PLURIFATORIAL E 
POLICÊNTRICA. INSUSCETIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELO PRO-
CESSO CIVIL ADVERSARIAL E INDIVIDUAL. INDISPENSABILIDADE 
DA COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDA-
DE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O LITÍGIO ESTRU-
TURAL, MEDIANTE AMPLO CONTRADITÓRIO E CONTRIBUIÇÃO 
DE TODOS OS POTENCIAIS ATINGIDOS E BENEFICIÁRIOS DA ME-
DIDA ESTRUTURANTE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA TUTELA 
JURISDICIONAL DIFERENCIADA E ADERENTE ÀS ESPECIFICIDADES 
DO DIREITO MATERIAL VERTIDO NA CAUSA, AINDA QUE INEXIS-
TENTE, NO BRASIL, REGRAS PROCEDIMENTAIS ADEQUADAS PARA 
A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS ESTRUTURAIS. ANULAÇÃO DO PRO-
CESSO DESDE A CITAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO E 
REJULGAMENTO DA CAUSA, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS 
QUESTÕES. 1- Ação ajuizada em 25/01/2016. Recurso especial interposto em 
28/05/2018. Atribuído ao gabinete em 09/12/2019. 2- O propósito recursal é 
definir se, em ação civil pública que versa sobre acolhimento institucional de 
menor por período acima daquele fixado em lei, é admissível o julgamento de 
improcedência liminar ou o julgamento antecipado do pedido, especialmente 
quando, a despeito da repetitividade da matéria, não há tese jurídica fixada em 
incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção 
de competência. 3- Diferentemente do tratamento dado à matéria no revogado 
CPC/73, não mais se admite, no novo CPC, o julgamento de improcedência 
liminar do pedido com base no entendimento firmado pelo juízo em que tra-
mita o processo sobre a questão repetitiva, exigindo-se, ao revés, que tenha ha-
vido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tri-
bunais, materializada em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a 
saber: súmula do STF ou do STJ; súmula do TJ sobre direito local; tese firmada 
em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
em incidente de assunção de competência. 4- Por se tratar de regra que limita 
o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial 
o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de 
improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não 
se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela textualmente indicado 
pelo legislador no art. 332 do novo CPC.5 - De igual modo, para que possa o 
juiz resolver o mérito liminarmente e em favor do réu, ou até mesmo para que 
haja o julgamento antecipado do mérito imediatamente após a citação do réu, 
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é indispensável que a causa não demande ampla dilação probatória, o que não 
se coaduna com a ação civil pública em que se pretende discutir a ilegalidade 
de acolhimento institucional de menores por período acima do máximo legal 
e os eventuais danos morais que do acolhimento por longo período possam 
decorrer, pois se tratam de questões litigiosas de natureza estrutural. 6- Os 
litígios de natureza estrutural, de que é exemplo a ação civil pública que 
versa sobre acolhimento institucional de menor por período acima do teto 
previsto em lei, ordinariamente revelam conflitos de natureza complexa, 
plurifatorial e policêntrica, insuscetíveis de solução adequada pelo proces-
so civil clássico e tradicional, de índole essencialmente adversarial e indi-
vidual. 7- Para a adequada resolução dos litígios estruturais, é preciso que a 
decisão de mérito seja construída em ambiente colaborativo e democrático, 
mediante a efetiva compreensão, participação e consideração dos fatos, ar-
gumentos, possibilidades e limitações do Estado em relação aos anseios da 
sociedade civil adequadamente representada no processo, por exemplo, pe-
los amici curiae e pela Defensoria Pública na função de custos vulnerabilis, 
permitindo-se que processos judiciais dessa natureza, que revelam as mais 
profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, sejam 
utilizados para a construção de caminhos, pontes e soluções que tencionem 
a resolução definitiva do conflito estrutural em sentido amplo. 8- Na hipó-
tese, conquanto não haja, no Brasil, a cultura e o arcabouço jurídico adequado 
para lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturan-
tes e concertadas, não se pode negar a tutela jurisdicional minimamente ade-
quada ao litígio de natureza estrutural, sendo inviável, em regra, que conflitos 
dessa magnitude social, política, jurídica e cultural, sejam resolvidos de modo 
liminar ou antecipado, sem exauriente instrução e sem participação coletiva, 
ao simples fundamento de que o Estado não reuniria as condições necessárias 
para a implementação de políticas públicas e ações destinadas a resolução, ou 
ao menos à minimização, dos danos decorrentes do acolhimento institucional 
de menores por período superior àquele estipulado pelo ECA.9- Provido o 
recurso especial para anular o processo desde a citação e determinar que seja 
regularmente instruída e rejulgada a causa, está prejudicado o exame da alega-
da violação aos demais dispositivos legais do ECA indicados nas razões recur-
sais.10 - Recurso especial conhecido e provido, para anular o processo desde 
a citação e determinar que sejam adotadas, pelo juiz de 1º grau, as medidas de 
adaptação procedimental e de exaurimento instrutório apropriadas à hipótese.
(REsp 1854842/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020)40

40 Também admitindo a ação civil pública como processo estruturante: “PROCESSUAL 
CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
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No que tange ao princípio do contraditório e ampla defesa, é importante 
lembrar que o processo coletivo admite, independentemente de previsão legal 
expressa, a intervenção do amicus curiae e a realização de audiências públicas 
Aliás, tais institutos são fundamentais para que haja um efetivo e pleno contra-
ditório, capaz de legitimar a ação coletiva como instrumento vocacionado não 
apenas à discussão de políticas públicas, mas à adequada efetivação dos direitos 
fundamentais da coletividade41.42

ESPECIAL. SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS. PROCESSO ESTRUTURAL (ESTRUTURANTE). SEPARAÇÃO DE PODERES. 
PERDA DE OBJETO. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. OMISSÃO. INSURGÊNCIA 
CONTRA O QUE NÃO SE DECIDIU. SÚMULAS 7, 126 e 182 DO STJ. SÚMULA 284/STF. 1. 
A omissão do acórdão da origem foi afastada expressamente, sem aplicação do óbice da Súmula 
7/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”) à alegação. 
A insurgência quanto ao que não foi decidido atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É 
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir 
a exata compreensão da controvérsia”). 2. A assertiva de perda de objeto pelas providências 
administrativas foi rejeitada pelo Colegiado local. Reverter o entendimento com base em 
documentos carreados aos autos enseja pretensão vedada pela Súmula 7/STJ. 3. A discussão 
acerca da Súmula 126/STJ (“É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido 
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si 
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”) não tem nenhuma 
utilidade, na medida em que a agravante não indica de que modo a lei impediria ao Judiciário 
o controle das políticas públicas, ademais em hipótese de ação coletiva com caráter de processo 
estrutural ou estruturante. 4. Rever o valor fixado de astreintes, alegadamente capazes de levar 
o Estado de São Paulo à bancarrota, demanda demonstração de que as balizas fáticas ou legais 
foram exorbitantemente extrapoladas, com base em elementos concretos. A argumentação 
absolutamente genérica mostra-se descabida para viabilizar a revisão dos valores por esta 
Corte. 5. A decisão impugnada ainda considerou que, como a recorrente sustenta não haver 
mais preso algum nas condições vedadas no acórdão recorrido e que as astreintes somente 
terão incidência passados 150 dias do trânsito do julgamento, a sanção simplesmente não terá 
aplicação. A agravante, entretanto, não deduziu argumento acerca do ponto.

 6. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência da 
Súmula 182/STJ (“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente 
os fundamentos da decisão agravada”). 7. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 
1437344/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, 
DJe 17/03/2020)

41 PIZZOL, Patricia Miranda. Tutela coletiva: processo coletivo e técnicas de padronização 
das decisões.São Paulo: RT, 2019, p. 610. No mesmo sentido, MENDES, Aluisio Gonçalves 
de Castro; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Ações coletivas e incidente de resolução de 
demandas repetitivas. In: ZANETI JUNIOR, Hermes (Coord.). Processo coletivo. Salvador: 
JusPODIVM, 2016, p. 535-566, p. 560.

42 Vale mencionar que o projeto de lei n. 4.778/2020, que dispõe sobre a nova lei da ação 
civil pública, apresentado à Câmara dos Deputados em 01.10.2020, prevê, em seu artigo 16, a 
participação do amicus curiae e a realização de pelo menos uma audiência pública: “Art. 16. 
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A análise da doutrina relativa ao tema demonstra que não se trata de as-
sunto definitivo. Ainda está em construção. Mas o que está certo é que os insti-
tutos do processo civil tradicional ainda não superados pelo microssistema de 
ações coletivas podem ser prejudiciais à plena satisfação dos direitos difusos e 
coletivos. Certamente, a própria interpretação judicial pode contribuir com o 
aperfeiçoamento do julgamento das ações, como sugerem alguns autores em re-
lação à aplicação flexibilizada do princípio da demanda.43

Nesse contexto, há diversos dispositivos do CPC que podem ser interpre-
tados no sentido de fundamentar a adoção das chamadas medidas estruturantes 
no processo coletivo:

“(...) o CPC adotou um modelo cooperativo, que se manifesta, entre outros 
reflexos, no prestígio à instrumentalidade da forma ou aproveitamento dos 
atos processuais (possibilidade de correção de vícios formais – art. 139, IX, do 
CPC), no planejamento processual (convenções processuais, calendário, in-
terpretação do pedido conforme o conjunto da postulação, observado o prin-
cípio da boa-fé – arts. 190, 191, 322, §2º, do CPC), no esclarecimento sobre 
fatos e provas (decisão de saneamento – delimitação das questões de fato e de 
direito, distribuição dinâmica do ônus da prova, delimitação consensual das 
questões de fato e de direito – art. 357, II, IV, §2º, do CPC), na definição do di-
reito aplicável (diálogo, direito das partes de influenciar na formação da con-
vicção do juiz, dever do juiz de garantir a participação – art. 6º do CPC), no 
estímulo constante, coerente e contínuo da autocomposição (arts. 3º, §§2º, 3º 
e 139, V, do CPC). Além disso, é possível extrair do CPC uma clara preocupa-
ção com o cumprimento do princípio do devido processo legal, garantindo-se 
às partes tratamento igualitário (arts. 7º, 139, I), contraditório e ampla defesa 
(arts. 9º e 10), duração razoável do processo (art. 4º, 6º, 139, II), efetividade da 
prestação jurisdicional (art. 139, IV, VI). Assim, espera-se que o juiz conduza 
o processo dando cumprimento aos mandamentos constitucionais de isono-
mia, contraditório, acesso efetivo à justiça, duração razoável do processo”44.

Em todas as ações em que a pretensão verse sobre direito coletivo em sentido estrito e difuso, 
ou sobre direitos individuais homogêneos, tratados coletivamente, é cabível a participação 
de amicus curiae e é recomendada, de acordo com as peculiaridades do caso, a realização 
de, pelo menos, uma audiência pública.”(https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_
mostrarintegra?codteor=1933591&filename=PL+4778/2020. Acesso em 11.11.2020).

43 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 5. Ed. São Paulo: RT, 2003, p. 114; 
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Processo Civil Ambiental. 3ª ed.. São Paulo: RT, 2011, p. 112-
117

44 PIZZOL, Patricia Miranda. Tutela coletiva: processo coletivo e técnicas de padronização 
das decisões.São Paulo: RT, 2019, p. 658-659.
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A ideia de um processo estrutural poderá contribuir com a efetividade do 
próprio processo coletivo, pois, afastando-se do rigor dos institutos do processo 
civil tradicional, pode propiciar a construção de uma decisão judicial mais con-
creta, que leve em conta toda a complexidade do caso concreto e a possibilidade 
de mudança da atuação do Poder Público em relação ao caso concreto.

4.  Conclusão

A possibilidade de discussão judicial de políticas públicas, por meio da 
ação civil pública, é, portanto, consequência de uma estrutura normativa consti-
tucional. Evidentemente há casos em que valores abstratos não estão espelhados 
ou suficientemente tratados na legislação ordinária. Essa ausência de concretude 
gera dificuldade em julgar uma demanda que poderá afetar o orçamento público 
sobremaneira, inclusive levando à impossibilidade de implementação de outros 
projetos de igual importância.

A LINDB, com seu papel de estabelecer critérios de interpretação da lei 
brasileira, nesse ponto, não pode ser usada como parâmetro para permitir aprio-
risticamente que casos sejam negados pelo Poder judiciário porque fundamen-
tados em princípios e valores abstratos. O que ela fez foi explicitar a necessidade 
de fundamentação e, ao mesmo tempo, impor ao Poder Público o ônus de de-
monstrar em juízo as consequências práticas e os obstáculos do administrador, 
pois o juiz, por si só, não tem a possibilidade de considerá-los sem elementos 
probatórios juntados aos autos do processo.

Atualmente, a tendência do processo civil estruturante confirma a neces-
sidade de atuação dos sujeitos do processo no sentido de contribuir com a cons-
trução de uma decisão que seja a mais adequada à tutela dos direitos e de execu-
ção possível ao Poder Público, o que pode decorrer, sem sombra de dúvidas, do 
efetivo exercício do contraditório.
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Ana Elizabeth Neirão Reymão1

Suzy Elizabeth Cavalcante Koury2

Otávio Bruno da Silva Ferreira3

Resumo: A pandemia decorrente do novo coronavírus produziu profundas al-
terações econômicas e sociais, causando distúrbios na mineração. Diante disso, 
o artigo pretende responder à seguinte indagação: quais os impactos dessa pan-
demia e das políticas públicas adotadas para o enfrentamento da COVID-19 
no setor minerário no Pará, maior estado da Amazônia e principal produtor 
nacional, em termos de proteção da saúde do trabalhador? O objetivo do texto 
é refletir sobre a importância de políticas públicas para essa proteção no contex-
to pandêmico. A partir de análises que combinam as abordagens quantitativa e 
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qualitativas, bem como valendo-se de procedimentos de pesquisa como o levan-
tamento bibliográfico e documental, conclui-se que a proteção da saúde do tra-
balhador do setor é fundamental para enfrentar a crise de coronavírus, que é de 
alta complexidade e demanda cooperação entre a sociedade civil e o Estado, de-
vendo esse agir como estrategista e coordenador das ações para que se construa 
uma saída menos custosa em termos econômicos e de vidas perdidas na região.

Palavras-chave: Pandemia. COVID-19. Mineração. Políticas Públicas. 
Trabalho.

1.  Introdução

A gravidade com que a COVID-19 atingiu a Amazônia brasileira é pre-
ocupante. O caso do Amazonas, com falta de leitos, unidades, equipamentos e 
equipes para atendimento nos hospitais, além do desabastecimento de urnas fu-
nerárias, foi uma das primeiras faces da vulnerabilidade regional estampada pela 
pandemia no país, ainda em abril de 2020. A evolução dos números da doença 
em Roraima e entre as populações indígenas revelaram a baixa capacidade de 
realização das medidas de isolamento social, bem como uma oferta de serviços 
de saúde relativamente escassa. Não foi muito diferente o que experimentaram 
os demais estados da região Norte: Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins e Pará, 
esse em destaque no presente artigo.

Diante da elevada incidência da doença no estado, notadamente entre os 
municípios onde a atividade mineral se apresenta como estratégica para a eco-
nomia, refletir sobre a importância de políticas públicas para a proteção da saúde 
do trabalhador na mineração frente ao quadro desnudado pela COVID-19 no 
Pará é o objetivo desse texto.

Os elevados riscos dessa doença à saúde pública levaram a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) a declarar a situação como pandemia, em 11 de março 
de 2020, havendo, naquele momento, 114 países com pessoas contaminadas, to-
talizando 118 mil casos e 4.291 mortes por causa da doença (WHO, 2020).

Do cenário emergiram incertezas econômicas e o grande desafio de estru-
turar políticas públicas e traçar estratégias de ação efetivas para o enfrentamento 
da doença. O tratamento apropriado ainda é desconhecido, a eficácia dos medi-
camentos é duvidosa e pouco se sabe sobre os efeitos de longo prazo do contágio 
pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2.

No bojo das medidas para sua prevenção e contenção vieram rupturas 
comportamentais, com grandes impactos sociais, econômicos e tantos outros, 
vez que os riscos por ela trazidos precisaram ser minimizados por estratégias 
de afastamento e distanciamento social (CONTI, 2020). Essa tem sido, até o 
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momento, juntamente com o uso de máscaras e a adoção de redobrados cuida-
dos de higiene, a estratégia mais eficaz para enfrentá-la.

Os números revelam um quadro preocupante, no entanto, vez que o total 
de casos confirmados no mundo já ultrapassou 40,2 milhões, com mais de um 
milhão e cem mil mortes, em 18 de outubro de 2020. No Brasil, o número de 
casos confirmados é superior a 5,2 milhões, com quase 154 mil óbitos. Na Ama-
zônia, o Pará tem um dos maiores números, ocupando a sexta posição nacional 
em casos, com mais de 241 mil registros, e o sétimo lugar em mortes, com mais 
de seis mil mortes (STEPHANOU, 2020).

Antes mesmo da declaração de situação de pandemia o mundo já vinha 
sentindo as perdas econômicas provocadas pelo vírus, marcada pela desacelera-
ção da economia global, queda rápida nos valores dos ativos financeiros, redução 
das transações no comércio mundial (importações e exportações), retração da 
produção industrial, alterações de preços, perdas de rendimentos do trabalho, 
aumento do desemprego e desagregação do turismo e da prestação de serviços, 
entre outras (UNCTAD, 2020a; UNCTAD, 2020b).

Com isso, a recessão e os grandes desafios em termos econômicos são 
uma realidade em várias partes do mundo, vez que as incertezas trazidas pelo 
avanço do novo coronavírus são bem maiores que a de pandemias passadas ou 
mesmo as da crise financeira de 2008, impactando em praticamente todos os 
setores econômicos, em diferentes níveis (CONTI, 2020).

Na mineração, indústria de escala global, não é diferente. Os efeitos da 
pandemia têm sido percebidos nos preços, na produção e nos lucros no setor, 
afetando trabalhadores, acionistas, comunidades e governos (LAING, 2020). A 
atividade é importante para o país, notadamente pela vultosa receita decorrente 
das exportações de ferro, ouro, cobre, aço e alumínio (MINISTÉRIO DA ECO-
NOMIA, 2020b).

No estado do Pará, maior produtor e exportador brasileiro de minérios 
em 2020, a atividade é a base da economia de muitos municípios, representan-
do a receita da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) expressiva parcela dos recursos orçamentários (REYMÃO; LOUREI-
RO; MELLO NETO, 2020).

Apesar da baixa capacidade de geração de empregos diretos do setor no 
estado (3%), frente ao potencial da riqueza mineral, a indústria extrativa repre-
senta significativa parte do mercado de trabalho de alguns municípios, como 
em Parauapebas (16%), Canaã dos Carajás (35%), Itatituba (7%) e Curionópolis 
(23%), conforme dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CA-
GED (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020a).
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Em 28 de abril de 2020, diferente do que vinha ocorrendo em diversos ou-
tros países, como Mongólia, África do Sul, Burkina Faso, Gana e Chile (LAING, 
2020; STEEN, 2020), o Decreto n° 10.329 incluiu as “atividades de lavra, benefi-
ciamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens mine-
rais” (BRASIL, 2020e) no rol de serviços públicos e atividades essenciais, refor-
çando o que a Portaria n° 135/GM do Ministério de Minas e Energia (MME) que 
havia definido (BRASIL, 2020d).

Por conseguinte, os trabalhadores da mineração continuaram trabalhan-
do e as mineradoras não interromperam suas atividades. Com isso, emerge o 
problema de pesquisa desse artigo: quais os impactos dessa medida e das polí-
ticas públicas adotadas para o enfrentamento da COVID-19 no setor minerário 
no Pará, maior estado da Amazônia e principal produtor nacional, em termos de 
proteção da saúde do trabalhador?

Metodologicamente, as reflexões aqui apresentadas nessa pesquisa explo-
ratória baseiam-se em análises que combinam as abordagens quantitativa e qua-
litativas. Em termos de procedimentos, adota-se o levantamento bibliográfico e 
documental, com revisão da literatura e análise de documentos oficiais, como as 
bases de dados oficiais da Organização Mundial de Saúde sobre a pandemia de 
COVID-19, da Agência Nacional de Mineração (ANM), nos relatórios de em-
presas do setor mineral, bem como em ações judiciais no âmbito do Tribunais 
Regionais do Trabalho e em auto de interdição lavrado pela Superintendência 
Regionais do Trabalho e Emprego.

O artigo está estruturado em seis partes, incluindo essa introdução. A 
próxima seção apresenta uma visão geral dos impactos econômicos mundiais 
da pandemia na mineração. A seção três reflete sobre o trabalho na mineração, 
relatando a experiência internacional e a brasileira diante da COVID-19. Na se-
ção seguinte discorre-se sobre seus efeitos sobre o trabalho na mineração na 
Amazônia e a importância de políticas públicas de proteção da saúde adotadas, 
especialmente, pelo Ministério Público do Trabalho. As conclusões do estudo 
são apresentadas na última parte.

2.  COVID-19: uma visão geral dos impactos econômicos da pandemia na 
mineração

A mineração é uma cadeia global e não tem estado imune aos efeitos da 
pandemia. Dentre os vários canais pelos quais vem afetando o desempenho eco-
nômico do setor, tem-se observado a variação no preço dos minérios, alterações 
na demanda por desses produtos, volatilidade dos mercados e aversão global ao 
risco, turbulências nos preços de ativos em bolsa e nas condições financeiras, 
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além da redução da oferta, entre outros efeitos que serão observados a curto, 
médio e longo prazos.

O primeiro quadrimestre de 2020 foi marcado pela queda do preço dos 
minérios, como mostra o gráfico 1. Importante exceção é o caso do ouro, no 
entanto.

Comparando os preços de dezembro de 2019 com os de abril de 2020, ob-
servaram-se expressivas quedas para o alumínio 4 (17,6%), cobre (16,7%), zin-
co (15,9%) e chumbo (14,1%). Os preços do níquel (13,3%), a prata (12,1%), o 
estanho (9,8%) e o ferro (8,5%) também tiveram fortes reduções (gráfico 1).

Embora as crises econômicas globais anteriores contenham pistas sobre o 
que acontecerá depois dessa queda inicial dos preços, há vários aspectos da crise 
da COVID-19 sem similaridades com outros colapsos econômicos que afetaram 
o setor de mineração, como é o caso de turbulências do lado da oferta, vez que 
os mercados já manifestam preocupações com o suprimento de alguns países 
que, em meio ao aumento do número de casos e de mortes, têm interrompido 
ou reduzido a produção.

Gráfico 1 – Variações nos preços de minérios  
na pandemia de COVID-19 (dez/2019-abr/2020)

Fontes: (1) Ferro, ouro e prata: Indexmundi (2020); (2) Cobre, alumínio,  
chumbo, estanho, níquel e zinco: Maxiligas (2020)

4 A bauxita é uma rocha constituída, principalmente, de minerais hidratados de alumínio. 
Mais de 90% de sua produção mundial é utilizada na produção de alumina. Dessa forma, os 
preços da bauxita são refletidos no mercado de alumínio, em queda desde 2018, com piora em 
2020 (MAXILIGAS, 2020).
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Notas sobre as cotações: (a) Minério de ferro: Thomson Reuters Datastream, World Bank; (b) 
Cobre, alumínio, chumbo, estanho, níquel e zinco: cotação LME (London Metal Exchange); (c) 
Ouro e prata: World Bank.

Olhando pelo lado da demanda de minérios, esse foi um dos primeiros 
fatores de desacelerações no setor, posto que a queda no crescimento econômico 
provocou um declínio na atividade industrial em geral. O fato de a China ter 
sido o epicentro da pandemia no primeiro trimestre ajudou a diminuir a deman-
da por produtos minerados, impulsionando a queda dos preços e aumentando a 
volatilidade dos mercados.

Embora as crises econômicas globais anteriores contenham pistas sobre o 
que acontecerá depois dessa queda inicial dos preços, há vários aspectos da crise 
da COVID-19 sem similaridades com outros colapsos econômicos que afetaram 
o setor de mineração, como é o caso de turbulências do lado da oferta, vez que 
os mercados já manifestam preocupações com o suprimento de alguns países 
que, em meio ao aumento do número de casos e de mortes, têm interrompido 
ou reduzido a produção.

Olhando pelo lado da demanda de minérios, esse foi um dos primeiros 
fatores de desacelerações no setor, posto que a queda no crescimento econômico 
provocou um declínio na atividade industrial em geral. O fato de a China ter 
sido o epicentro da pandemia no primeiro trimestre ajudou a diminuir a deman-
da por produtos minerados, impulsionando a queda dos preços e aumentando a 
volatilidade dos mercados.

Dessa forma, além de seus efeitos preocupantes sobre a vida humana, o 
novo coronavírus vem mostrando seu potencial de desacelerar significativamen-
te não apenas a economia chinesa, mas também a economia no mundo todo. 
Desde fins do século XX, a China tem sido o lugar central de fabricação de mui-
tos itens industriais e de negócios globais. Qualquer interrupção em sua produ-
ção tem fortes repercussões em outros lugares, dada a estruturação das cadeias 
de valor regionais e globais (UNCTAD, 2020b).

Nesse contexto, os preços do ouro variaram no sentido inverso ao de vários 
minérios, como já mostrado. Seu desempenho já vinha muito bom desde 2019 e 
continuou em 2020, saindo de um patamar de U$1,2 mil/onça troy em janeiro de 
2019 para mais de US$1,6/onça troy (+30%), em março de 2020 (INDEXMUN-
DI, 2020). Uma das razões para essa alta é que, com a ruptura das cadeias de 
suprimentos globais causada pela pandemia, as incertezas sobre os rumos da 
economia global são muito grandes, traduzindo-se em maior volatilidade dos 
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mercados e aumento da aversão global ao risco, elevando a demanda por ativos 
mais seguros como o ouro.

Esse impacto da COVID-19 sobre o setor mineral, causando a queda de 
preços dos bens minerais, decorreu de uma forte contração da demanda oriunda 
da atividade industrial (transformação e construção civil), cuja produção caiu 
muito no primeiro trimestre de 2020. Porém, a queda nos preços das commodi-
ties no início da pandemia partiu de um patamar menor, em comparação ao que 
aconteceu no Grande Crash Financeiro de 2008-2009 (GFC) e parece ser mais 
ampla, adverte a UNCTAD (2020b).

Com a redução dos preços das commodities minerais, o preço das ações 
das grandes empresas do setor também foi bastante impactado, impondo-lhes 
perdas expressivas (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Variações no preço das ações de grandes empresas do setor 
mineral nos primeiros meses da pandemia de COVID-19

Fontes: (1) BHP Billiton e da Rio Tinto: Laing (2020); (2) Vale S.A., CSN Mineração S.A.,  
Anglo American e Kinross Gold Corporation: Morningstar (2020);  

(3) AngloGold Ashanti: Investing.com (2020)

Notas: As variações são referentes aos seguintes períodos: (a) CSN Mineração: 22/01 e 24/03/2020; 
(b) Anglo American: 20/01 e 23/03/2020; (c) BHP Billiton e Rio Tinto: 22/01 e 03/04/2020; (d) 
Vale: 17/02 e 23/03/2020; AngloGold Ashanti e Kinross Gold Corporation: 02/01 e 30/04/2020.

A Companhia Siderúrgica Nacional, maior indústria siderúrgica do Bra-
sil e da América Latina, uma das maiores do mundo e a segunda maior em-
presa em termos de arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração 
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de Recursos Minerais (CFEM) no Brasil, ficando atrás somente da Vale, teve as 
maiores perdas: 62% (MORNINGSTAR, 2020).

No caso do grupo britânico Anglo American, um dos maiores minerado-
res do mundo, com filiais na África, Europa, América do Sul, América do Norte 
e Austrália, produzindo minério de ferro e níquel no Brasil, as perdas foram de 
51% (MORNINGSTAR, 2020).

Os preços das ações da BHP Billiton e da Rio Tinto caíram 45% e 40%, 
respectivamente (LAING, 2020). Para a Vale S.A., principal empresa de minera-
ção do Brasil, a redução da cotação da VALE3 na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão foi de 
36% (MORNINGSTAR, 2020).

Como esperado, e seguindo a tendência do preço do ouro, as empresas 
dessa indústria, como AngloGold Ashanti5 e a Kinross Gold Corporation, ti-
veram valorização de 17% e 45%, respectivamente (MORNINGSTAR, 2020; IN-
VESTING.COM, 2020).

Outra variável importante a ser mencionada nessa análise econômica da 
crise da COVID-19 sobre a atividade mineral, marcada pela volatilidade dos 
mercados, grande aversão ao risco, choques nos preços de ativos em bolsa e na 
piora das condições financeiras, são os problemas nos sistemas internacionais de 
comércio e de transporte.

À medida que os países passaram a adotar medidas radicais para con-
trolar a pandemia, isso causou um grande estresse nos sistemas internacionais 
de comércio e de transporte, afetando a circulação mundial de mercadorias. As 
primeiras evidências mostraram que o comércio internacional vinha entrando 
em colapso, ameaçando o acesso a bens e suprimentos críticos, como o caso dos 
EPIs (SOUZA, 2020). Isso levou a UNCTAD propor um plano de ação de dez 
pontos6 para ajudar as indústrias envolvidas no movimento de mercadorias a 
manter o comércio livre durante a crise da COVID-19 (UNCTAD, 2020a).

5 Laing (2020) lembra que os preços do ouro aumentaram 156% entre novembro de 2008 
e setembro de 2011. Com isso, entre novembro de 2008 e novembro de 2010, o preço das ações 
da empresa aumentou mais de 160%. Entre 24 de fevereiro de 2020 e 20 de março de 2020, 
a empresa perdeu 38% de seu valor, antes de se recuperar lentamente no início de abril, mas 
ficando ainda abaixo de 25 de fevereiro ($6,84 AUD).

6 A Organização propõe a adoção de medidas voltadas ao transporte marítimo, operações 
alfandegárias, trânsito, transparência e questões legais, além de tecnologia para aprimorar os 
processos comerciais sem papel. Também pede aos governos que garantam a implementação 
de medidas de saúde nos portos e nas fronteiras, de maneira a minimizar a interferência no 
tráfego e comércio internacional. Enfatiza, ainda, a necessidade de as pessoas envolvidas no 
movimento de caminhões, navios e aviões receberem o status de pessoal crítico. Em resumo, 
o plano exige 10 políticas de: 1) Garantia do transporte ininterrupto; 2) Manutenção de portas 
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No caso do ferro, chamou atenção a redução de seus estoques na China, 
uma grande compradora mundial. Segundo divulgou a consultoria Mysteel, nos 
45 principais portos daquele país, a queda se registrou pela nona semana conse-
cutiva, ficando em cerca de 106 milhões de toneladas em meados de junho de 
2020. Outra consultoria, a SteelHome, ressalta que, nesse mês, os estoques de mi-
nério nos portos chineses estavam muito baixos, muito próximo ao do menor, em 
outubro de 2016. Com isso, o minério de ferro na bolsa de Dalian fechou em alta, 
a 768 iuanes (108,55 dólares) por tonelada, subindo 0,7% na semana encerrada 
em 19 de junho de 2020. No mesmo período, o contrato mais negociado na Bolsa 
de Cingapura ganhou 0,2%, ficando em US$ 100,27/T (MONEYTIMES, 2020).

3.  O novo mundo COVID-19 e o trabalho na mineração: a experiência 
internacional e a brasileira

Os fatos relatados na seção anterior levam a um questionamento: essa cri-
se de coronavírus é diferente para a mineração? A resposta é sim, pois a deman-
da por produtos minerados caiu à medida que a atividade econômica desacele-
rou, mas, pela primeira vez, ela veio acompanhada de um distúrbio significativo 
no lado da oferta (STEEN, 2020).

Esse distúrbio está associado à necessária adoção de medidas de distan-
ciamento social e de bloqueio completo (lockdown) para a contenção da CO-
VID-19, somada ao adoecimento e ao elevado absenteísmo de trabalhadores do 
setor, mesmo onde a produção foi considerada “atividade essencial”, como no 
Brasil. Em consequência, requer políticas públicas de proteção da saúde do tra-
balhador na mineração.

Como se sabe, o primeiro epicentro da pandemia foi a China, seguido da 
Europa e dos Estados Unidos (STEPHANOU, 2020). Com o espalhamento do 
vírus no Brasil e na América Latina desde março de 2020, o exponencial aumen-
to dos casos confirmados e das mortes em municípios mineradores, ao lado de 
denúncias de que funcionários de empresas do setor estavam sendo muito afe-
tados, aumentou o temor de que isso levasse as empresas ou autoridades locais 
a impor quarentenas mais severas, o que poderia limitar a produtividade ou até 
fechar minas. E ocorreu.

abertas; 3) Proteção do comércio internacional de bens críticos e aceleração do desembaraço 
aduaneiro e facilitação do comércio; 4) Facilitação do transporte transfronteiriço; 5) Garantia 
do direito de trânsito; 6) Proteção da transparência e acesso a informações atualizadas; 7) 
Promoção de sistemas sem papel; 8) Abordagem de implicações legais antecipadas para as 
partes comerciais; 9) Proteção de remetentes e prestadores de serviços de transporte; e 10) 
Prioridade à assistência técnica (UNCTAD, 2020a).
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Surtos do vírus em locais específicos de minas em outros locais fizeram 
com que as operações fossem interrompidas. Observando a experiência inter-
nacional e seus primeiros impactos, Laing (2020) destaca que, na Mongólia, a 
empresa Rio Tinto precisou suspender suas operações devido a regulamentações 
governamentais. O mesmo ocorreu na África do Sul. O autor também destaca 
que muitos trabalhadores de minas em Burkina Faso, Gana e Chile adoeceram 
por causa do novo coronavírus, comprometendo a produção nesses lugares.

No Peru, as operações de mineração foram severamente restringidas em 
março de 2020 como parte dos esforços do governo para controlar a pandemia 
(STEEN, 2020). O país é um dos maiores produtores minerais da América La-
tina, participando da oferta mundial de cobre, chumbo, zinco, prata e ouro. A 
quarentena estrita, maior do que a do Chile, onde grande parte das minas conti-
nuaram em operação, fez com que as exportações de cobre para a China caíssem 
16% em relação ao ano anterior. A produção desse metal no Peru caiu 12%, para 
2 milhões de toneladas no primeiro trimestre, com março registrando uma que-
da de 27% (HARIS, 2020).

Steen (2020) chama atenção para o fato de que alguns metais, como o ní-
quel (um componente das baterias de veículos elétricos), perderam mais de 30% 
da produção com o avanço da pandemia, devido à dependência da produção das 
Filipinas, onde os embarques foram atrasados em março por conta de medidas 
de controle sanitário mais rigorosas, culminando com a suspensão da produção 
em abril7.

O autor também destaca a queda de cerca de 30 a 35% da produção global 
de urânio, incluindo o fechamento de um mês da maior mina do mundo, Cigar 
Lake, no norte de Saskatchewan, Canadá. O minério é um material essencial 
para as usinas nucleares e seus preços aumentaram 20% em abril, ante a baixa de 
março, com o temor de escassez de oferta.

Os bloqueios e as medidas de quarentena também afetaram a cadeia de 
suprimentos de zinco, com o avanço da COVID-19 nos principais países produ-
tores, como Peru e México. Analistas da Goldman Sachs estimam que 25% da 
produção mundial foi forçada a encerrar completamente ou restringir as ope-
rações. No entanto, nem todos eles podem retornar, vez que a forte queda do 
preço do metal está forçando algumas mineradoras a interromper a produção, 

7 As Filipinas estão entre os maiores produtores mundiais de níquel e, por decisão do 
governo local, várias minas interromperam suas operações em abril de 2020, comprometendo 
o fornecimento e aumentando os preços da matéria-prima para a fabricação de aço inoxidável 
na China, seu maior comprador, depois que a Indonésia interrompeu as exportações em 
janeiro de 2020 (CRUZ, 2020).
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independentemente das regras locais de quarentena, como é o caso das ope-
rações da Silvertip da Coeur Mining e da mina Caribou de Trevali, ambas no 
Canadá (HOME, 2020).

As expectativas negativas do avanço da COVID-19 levaram a preocupa-
ções sobre o suprimento de minérios do Brasil, como ferro e alumínio. Na con-
tramão dos casos citados, o país classificou as atividades minerárias como es-
senciais, permitindo seu funcionamento no período da pandemia, como versa o 
Decreto n° 10.329/2020, art. 1°, inciso L, de 28 de abril de 2020 (BRASIL, 2020e).

Em 25 de março de 2020, o Ministério das Minas e Energia (MME) já 
havia editado a Portaria n° 135/GM, que previa os insumos minerais como im-
prescindíveis à população. Dessa forma, as atividades de pesquisa e a lavra de 
recursos minerais; o beneficiamento e processamento de bens minerais; a trans-
formação mineral; a comercialização e o escoamento de produtos gerados na 
cadeia produtiva mineral; bem como o transporte e entrega de cargas de abaste-
cimento da cadeia produtiva também deveriam ter seu funcionamento liberados 
(BRASIL, 2020d).

No entanto, apesar dessa autorização governamental para tal, vários tra-
balhadores das empresas do setor têm adoecido e morrido. Com o avanço e in-
teriorização da COVID-19 no país, as incertezas foram crescendo. Em fins de 
maio de 2020, o Brasil rompeu a marca simbólica de mais de mil mortes diárias 
por COVID-19. Em 19 de junho, o país registrou 1.206 novos óbitos em 24 horas 
e mais de 1 milhão de casos, segundo dados do Ministério da Saúde sistematiza-
dos por Stephanou (2020).

Com isso, o Brasil só perdia para EUA, Reino Unido e Itália no total de 
vidas interrompidas pela doença. O fato de ser um dos epicentros da epidemia e 
a dificuldade de combater o avanço da disseminação de casos e óbitos por coro-
navírus apontavam um cenário crítico, não tendo o país nem ideia do tamanho 
da pandemia, de sua tendência e, consequentemente, adotar medidas eficazes 
para seu enfrentamento.

Tudo isso piorou o cenário da mineração no país, expresso nas dificulda-
des de produção do seu principal produto mineral, o ferro, na corrida pelo ouro 
e intensificação das atividades de garimpo (CALVIMONTES et al., 2020), bem 
como no elevado risco imposto à saúde e segurança de seus trabalhadores.

No segundo trimestre de 2020, era alto o absenteísmo nas áreas operacio-
nais da empresa Vale S.A., especialmente no mês de abril, como se depreende de 
seu relatório de produção referente ao segundo trimestre de 2020 (2T20), divul-
gado em 20 de julho de 2020: “No 2T20, a produção nos negócios da Vale enfren-
tou alguns impactos devido à pandemia do COVID-19. Nas áreas operacionais 
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com alto absenteísmo, no entanto, o absenteísmo médio caiu cerca de um a dois 
terços frente ao pico, em abril” (VALE, 2020a, p. 3).

A COVID-19 impactou negativamente as operações da empresa, questio-
nada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais 
(SRTE/MG) e em uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) na 2ª Vara do Trabalho de Itabira – MG.

A empresa foi autuada por auditores da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego de Minas Gerais (SRTE/MG), que expediu Termo de In-
terdição, em 27 de maio de 2020, das minas da Conceição, Cauê e Periquito em 
Itabira, na região central do estado, questionando a segurança dos trabalhadores 
da empresa, após testes apontarem, pelo menos, 200 infectados pelo novo coro-
navírus até o início da última semana de maio, no município (BRASIL, 2020b).

A interdição do complexo minerador deveria seguir até que medidas adi-
cionais para conter a disseminação do vírus entre os trabalhadores fossem im-
plementadas. Dentre as medidas exigidas pela fiscalização, a SRTE determinava 
a testagem de todos os trabalhadores da VALE e das empresas terceirizadas que 
estão em atividade nas minas, a implementação de um programa de vigilância 
epidemiológica e melhorias nas medidas de distanciamento social. Ao tomar co-
nhecimento, a empresa imediatamente ajuizou a ação anulatória com pedido de 
liminar, o que foi deferido pelo juiz da 2ª Vara do Trabalho de Itabira, determi-
nando a manutenção de todas as atividades da Vale no Complexo, por considerar 
adequadas as medidas cautelares e de profilaxia adotadas pela (BRASIL, 2020c).

Em 5 de junho houve nova interdição, dessa vez em decorrência da ação 
civil pública nº 0010170-96.2020.5.03.0171 movida pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), denunciando irregularidades que facilitariam a disseminação 
do novo coronavírus nas atividades do Complexo: aglomeração e não realização 
de estudo epidemiológico, mesmo após obtenção dos resultados dos exames de 
detecção da COVID-19 (BRASIL, 2020b).

A soma do alto absenteísmo dos trabalhadores da empresa, adoecidos e/
ou em quarentena, inclusive no Sistema Norte, com os questionamentos levan-
tados pela SRTE/MG e pelo MPT, com a suspensão de 12 dias das operações no 
Complexo de Itabira, gerou perda de produção de minério de ferro na empresa. 
Ainda por causa da COVID-19 foi necessário o adiamento de manutenções e 
retomada de operações das minas de Timbopeba e Fábrica, em Ouro Preto, e 
do Complexo Vargem Grande, em Nova Lima, ambas em Minas Gerais, o que 
deverá impactar na produção do segundo semestre de 2020 (VALE, 2020a).

O relatório de produção do 2º trimestre de 2020 da empresa também 
menciona interrupções temporárias na produção, redução de produtividade em 
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decorrência da adoção de medidas de distanciamento social, com aumento de 
tempo de turno, e adiamentos nos trabalhos de manutenção como efeitos ne-
gativos da pandemia, causando perdas na produção de metais básicos (níquel e 
cobre) e de carvão (VALE, 2020a).

O MPT também denunciou irregularidades na produção mineral em ou-
tras cidades de Minas Gerais, além de Itabira, de empresas que não estavam ado-
tando as medidas apropriadas para evitar transmissão do novo coronavírus: a 
empresa Anglogold Ashanti, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, e na unidade de Santa Bárbara; a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 
em Congonhas, na Região Central do estado, e a Companhia Brasileira de Meta-
lurgia e Mineração (CBMM), que explora nióbio em Araxá, no Alto Paranaíba.

No Mato Grosso, a Vara do Trabalho de Juína determinou a paralisação 
imediata das atividades de mineração e construção das empresas Andrade Gu-
tierrez, Votorantim e Construcap no empreendimento Nexa, a maior planta de 
mineração do estado, produzindo zinco, chumbo, cobre, prata e ouro no muni-
cípio de Aripuanã (BRASIL, 2020a).

A decisão foi no âmbito da Ação Civil Pública 0000168-88.2020.5.23.0081, 
de autoria do Ministério Público da União. Segundo a denúncia no processo, as 
empresas não estavam reportando casos suspeitos entre seus funcionários, o que 
colocava embaraços à atuação do comitê local de enfrentamento à COVID-19.

Levou-se em consideração o fato de o trabalho no citado empreendimen-
to ocorrer com aglomeração de pessoas, sobretudo em lugares subterrâneos, 
com ventilação limitada, sem que os réus tivessem adotado medidas para evitar 
o adoecimento dos trabalhadores e o avanço da doença no município.

Além das questões do local de trabalho, o juiz apontou as condições pre-
cárias da saúde pública em Aripuanã no enfrentamento da pandemia:

(...) aliado ao fato da completa ausência de estrutura de saúde pública de aten-
dimento às pessoas contaminadas, comprovada pela ata de reunião juntada 
no procedimento (anexo fls. 10 a 15), com ausência de leitos de isolamen-
to para pacientes em caso de maior gravidade, precariedade do gerador de 
energia, precariedade do setor de raio-x, falta do apoio de médico intensi-
vista, dificuldades com exames laboratoriais, dentre outros, busca-se aqui a 
suspensão das atividades, até que se tenha segurança de contingenciamento 
(...) (BRASIL, 2020a, p. 3).

Na Amazônia, tendo o Pará ficado entre os recordistas de casos e de mor-
tes no país por vários meses, especialmente os do começo da pandemia, os traba-
lhadores da mineração também foram bastante atingidos, como mostra a seção 
a seguir.
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4.  COVID-19, trabalho na mineração na Amazônia e políticas públicas

O Pará é o maior produtor e exportador brasileiro de minérios. Conforme 
dados da Agência Nacional de Mineração (ANM), coletados em 4 de outubro de 
2020, o estado havia recolhido quase R$ 1,72 bilhões de Compensação Finan-
ceira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) no ano, correspondendo a 
mais de 48% do total do país (R$ 3.558.014.359,54). Em segundo lugar figurava 
Minas Gerais (39,9%), seguido, na ordem, de Goiás (2,4%), Bahia (1,9%) e Mato 
Grosso (1,6%) (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2020).

A atividade é a base da economia de muitos municípios do Pará e a re-
ceita da CFEM representa expressiva parcela dos recursos orçamentários (REY-
MÃO; LOUREIRO; MELLO NETO, 2020). No estado, os maiores arrecadadores 
de 2020, até a data mencionada, foram Parauapebas (47,4% do estado) e Canaã 
dos Carajás (37,5%), seguidos de Marabá (5,7%), Itaituba (2,1%), Paragominas 
(2,1%), Oriximiná (1,7%), Juruti (1,3%), Terra Santa (0,5%), Ipixuna do Pará 
(0,5%), Novo Progresso (0,2%) e Curionópolis (0,2%) (AGÊNCIA NACIONAL 
DE MINERAÇÃO, 2020).

Muitos desses municípios ficam no sudeste do estado, na Região de Inte-
gração do Carajás8, como Parauapebas, que não apenas arrecadou quase meta-
de da CFEM do Pará, correspondendo a 22,9% da CFEM do Brasil, assim como 
Canaã dos Carajás (18,1%) e Marabá (2,7%)

Em Parauapebas, cidade que se formou e cresceu em função da extração 
de ferro, o colapso da saúde foi preocupante em maio. O município, de quase 
200 mil habitantes, é o terceiro maior exportador do Brasil, tendo embarcado o 
equivalente a 7 bilhões de dólares de minério de ferro em 2019 (MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA, 2020b). No final daquele mês, o total de casos de COVID-19 
era expressivo (1.900), alarmando os mercados globais de mineração e a popula-
ção local. Em 21 de junho, era o segundo município com mais casos no estado, 
perdendo apenas para Belém, a capital (SESPA, 2020).

Com isso, surgiram muitas incertezas quanto à capacidade de o Complexo 
Carajás, o maior empreendimento do minério do mundo, assegurar a produção. 
O número de casos em cidades próximas também foi crescente (SESPA, 2020), 
parecendo que a movimentação de pessoas a partir do município muito contri-
buiu para a disseminação da doença nas redondezas, como é o caso de Canaã 

8 A Região de Integração do Carajás é composta por 11 municípios: Bom Jesus do 
Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, 
Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia e São João do Araguaia.
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dos Carajás e Curionópolis, também grandes produtores e exportadores de mi-
nério de ferro (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020b).

O Brasil alcançou, em maio de 2020, o maior número de registros de óbitos 
feitos por cartórios em sua história, totalizando 123.861, sendo 24.111 em decor-
rência da COVID-19, até o dia 25. No mês, o Brasil passou a ser o segundo país 
com mais casos confirmados da doença (514.849), atrás apenas dos Estados Uni-
dos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos, no dia 31 (STEPHANOU, 2020).

Em termos absolutos, o Pará ocupava a quinta posição em número de 
casos (37.961), na frente apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará. 
Em termos de morte (2.923), ocupava o terceiro lugar, em 31 de maio (STEPHA-
NOU, 2020).

Passados quase cinco meses, em 18 de outubro de 2020, o total de casos 
do Brasil era 5.227.465 e o estado ainda era um dos maiores números (6º lugar, 
com 241.242 casos), inclusive em termos de mortes (7º lugar, com 6.677 mortes, 
dentre 153.918 do país).

Dentre os municípios, as maiores taxas de incidência de COVID-19 eram 
Parauapebas (12,2%), Canaã dos Carajás (10,5%), Curionópolis (7,9%), Itaituba 
(6,1%) e Oriximiná (5,9%), conforme mostra o gráfico 3.

Gráfico 3 – Taxa média de incidência de COVID-19  
em municípios selecionados e no estado no Pará

Fonte: Elaboração própria
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Dados: ANM (2020), IBGE (2020) e Governo do Pará (2020)
Nota: A taxa média de incidência foi calculada como a razão do número de casos confirmados até 
4/10/2020 e a população estimada (IBGE, 2020).

O gráfico compara essa taxa para os municípios mineradores do Pará (Pa-
rauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Itaituba, Paragominas, Oriximiná, Juru-
ti, Terra Santa, Ipixuna do Pará, Novo Progresso e Curionópolis) com os dois 
mais populosos do estado (Belém, a capital, e Ananindeua, na Região Metropo-
litana) e com a média dos 144 municípios. À exceção de Ipixuna do Pará (1%), 
em todos os municípios onde a mineração é a atividade econômica principal, 
as taxas são bastante superiores à média estadual (1,4%) e às de Belém (1,4%) e 
Ananindeua (0,9%).

Os dados revelam, então, um quadro muito preocupante, evidenciando 
que a eficácia das medidas de controle da pandemia nesses municípios foi afe-
tada porque um elevado número de pessoas não pôde atender as regras de iso-
lamento social para cumprir suas obrigações no trabalho na mineração. Desse 
modo, contribuíram para a disseminação da doença nessas localidades e fragi-
lizando a saúde do trabalhador, podendo evidenciar violações dos direitos rela-
cionados ao meio ambiente de trabalho saudável, hígido e protegido, bem como 
o direito à própria proteção da saúde dos trabalhadores.

Assim, apesar de ter sido considerada atividade essencial, a produção foi 
muito afetada pela pandemia e, tal como no estado de Minas Gerais e em Mato 
Grosso, o alto absenteísmo dos trabalhadores deixa claro que muitos foram ví-
timas da doença, como relata a própria empresa, ao destacar as perdas de pro-
dução no segundo trimestre de 2020 e projetar perdas de volumes adicionais 
futuros (VALE, 2020a; VALE, 2020b).

Destaca-se, ainda, o caso de Itaituba, cuja incidência foi bastante alta 
(6,1%) e onde predomina a mineração artesanal e de ouro em pequena escala. 
Cotejando esses dados com os da pesquisa de Calvimontes et al. (2000) sobre 
comunidades localizadas ao longo da rodovia BR-163 (Peixoto de Azevedo-MT, 
Guarantã do Norte-MT, Castelo dos Sonhos-PA, Novo Progresso-PA, Morais 
Almeida-PA e Itaituba-PA), são preocupantes as consequências da pandemia em 
termos de potencialização de conflitos e de adoecimento de trabalhadores. A 
situação vivenciada pelos garimpeiros é uma combinação de fragilidades sociais 
e de tensões, especialmente entre eles e os compradores de ouro.

É importante lembrar que os garimpeiros pertencerem a um grupo social 
heterogêneo e historicamente vulnerável, que trabalham sem carteira assinada 
e outros direitos trabalhistas. Para eles, é muito difícil parar a atividade devido 
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à pandemia, vez que eles não têm meios para cumprir suas responsabilidades 
financeiras e necessidades diárias de sobrevivência. Nesse contexto, o trabalho 
não foi interrompido, mesmo diante da ameaça de adoecimento e morte (CAL-
VIMONTES et al., 2000). Adicionalmente, os altos preços em dólar desse miné-
rio, combinados com a desvalorização do Real, tornaram muito atraentes a ati-
vidade de garimpo no Pará, para onde centenas de pessoas são atraídas, levando 
ao crescimento da atividade, muitas vezes ilegal e em terras indígenas.

Nesse quadro, emerge a importância de políticas públicas voltadas à pro-
teção da vida dos trabalhadores envolvidos no setor minerário. Importante res-
saltar que as políticas públicas não estão limitadas ao âmbito de iniciativa estri-
tamente político, oriundas do parlamento, mas abarcam toda e qualquer ação 
voltada à proteção de uma coletividade vulnerável. Assim, a atuação de órgãos 
institucionalizados como a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Tra-
balho representam modelos de políticas públicas consistentes para a garantia da 
proteção dos envolvidos no setor laboral.

Por certo, a complexidade envolvida para a produção de políticas públicas 
efetivas voltadas à proteção dos trabalhadores revela a necessidade de uma rede 
de instituições, sob a regência do Estado, com recursos suficientes para a garan-
tia dos empregos, da renda e, principalmente, da saúde daqueles trabalhadores 
que continuaram realizando suas atividades.

Nesse contexto, na sub-seção seguinte, examina-se o direito ao meio am-
biente de trabalho seguro como direito essencial para a existência de um traba-
lho em condições dignas, cuja implementação é necessária para conter a conta-
minação decorrente do novo coronavírus. Posteriormente, destaca-se a atuação 
do Ministério Público do Trabalho na execução de políticas públicas para evitar 
a contaminação em massa dos envolvidos na atividade de mineração.

4.1.  Riscos da atividade de mineração e a responsabilidade do empregador

Para compreender a responsabilidade do empregador pela manutenção 
do meio ambiente do trabalho, é necessário que se tenha exata compreensão do 
que ele representa. Para isso, valemo-nos do conceito abrangente de meio am-
biente do trabalho considerado como aquele resultante da interação sistêmica de 
fatores naturais, técnicos e psicológicos ligados às condições de trabalho, à orga-
nização do trabalho e às relações interpessoais que condicionam a segurança e a 
saúde física e mental do ser humano exposto a qualquer contexto jurídico-labo-
rativo (MARANHÃO, 2017).

Do conceito acima, extrai-se que o meio ambiente de trabalho é formado 
por uma intrincada teia de condições de trabalho, de organização de trabalho 
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e de relações interpessoais, a partir das quais o ser humano é tido como sujeito 
digno de proteção.

A complexidade citada oferece uma série de riscos às pessoas que estão 
naquele ambiente. Da relação entre o homem e o ambiente físico de trabalho, 
que compreende as instalações físicas, mobiliários, instrumentos de trabalho, 
podem surgir riscos físicos, químicos e biológicos. Da relação entre o homem e a 
técnica implementada pelo empregador, a qual engloba a organização do traba-
lho, o modo de sua organização e a cobrança, inclusive metas abusivas, podem 
surgir danos psíquicos e, por fim, da relação entre as pessoas, na intrincada teia 
de relação social, também podem surgir danos psíquicos.

Por sua vez, os riscos físicos, químicos e biológicos, em razão da exposi-
ção e de sua gravidade, provocam danos diversos ao ser humano, que podem ser 
enquadrados como danos materiais, morais ou estéticos.

Disso decorre que todos os riscos presentes no ambiente de trabalho po-
dem provocar danos ao empregado.

A normatividade inscrita na Constituição Federal de 1988 (art. 1º, IV; 5º, 
XXIII; 7º, XXII; 100, VIII; 170, caput, III, VI; 196 e 225, caput) (BRASIL, 1988) 
deixa clara a necessidade de real proteção da saúde dos trabalhadores, com a 
efetiva eliminação e redução dos riscos existentes no meio ambiente do trabalho.

É importante destacar que o direito à saúde, diretamente relacionado à 
preservação da própria vida e da integridade física e psíquica dos trabalhadores, 
é, em princípio, presumidamente indisponível e não se confunde com o interesse 
particular e disponível por parte do trabalhador.

Quanto aos direitos e aos deveres das partes da relação de trabalho, de 
um lado, o trabalhador tem direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança, conforme art. 7º, XXII da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988). De outro lado, cabe às empresas cumprir 
e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, conforme art. 
157 da CLT (BRASIL, 1943).

Do cotejo entre os textos legais citados é possível verificar que o emprega-
dor é o responsável pela garantia de um ambiente de trabalho seguro. Por isso, 
deverá atuar de forma preventiva, por meio de estudos sobre os riscos existentes 
no ambiente de trabalho, do fornecimento de equipamentos de proteção coletiva 
e individual aos empregados, do treinamento sobre a utilização dos equipamen-
tos e da devida fiscalização. Tais responsabilidades estão inscritas nos incisos do 
art. 157 da CLT (BRASIL, 1943).

É necessário destacar a existência de uma ordem a ser observada, a par-
tir da qual as medidas de proteção individual serão precedidas da adoção de 
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medidas coletivas e de organização do trabalho. Isso é importante para deixar 
claro que o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) deve 
ser a última etapa do processo de garantia de um meio ambiente de trabalho 
hígido e seguro.

Especificamente quanto à questão suscitada, é necessário considerar que 
o sistema de Justiça Trabalhista, alinhado com a Constituição Federal de 1988 
(BRASIL, 1988), coloca o ser humano, aqui o empregado, como o sujeito titular 
de proteção, com a garantia de proteção à sua vida, à sua saúde, à sua intimidade, 
à sua vida privada, dentre outros bens.

A despeito do ditame constitucional, durante a pandemia decorrente do 
coronavírus, o Poder Executivo Federal editou o Decreto nº 10.282, de 20 de 
março de 2020 (BRASIL, 2020), a fim de regulamentar a Lei nº 13.979/2020 
(BRASIL, 2020), para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.

Segundo o Decreto nº 10.282/2020 (BRASIL, 2020), são atividades essen-
ciais aquelas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da co-
munidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas, colocam em perigo 
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Fazem parte deste rol de 
atividades e serviços, dentre outros, as atividades de lavra, beneficiamento, pro-
dução, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais, inclusive as 
atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a 
cadeia produtiva relativas ao exercício e ao seu funcionamento.

Em face da decisão governamental, assistiu-se a continuidade da atividade 
mineradora no território nacional, com exposição dos trabalhadores ao risco de 
contágio do novo coronavírus. Apesar disso, a Medida Provisória nº 927/2020, 
de 22 de março de 2020 (BRASIL, 2020) e que teve o prazo de vigência encerrado 
em no dia 19 de julho de 2020, previa, em seu art. 29, que os casos de conta-
minação pelo novo coronavírus não seriam considerados ocupacionais, exceto 
mediante comprovação do nexo causal.

Por certo, o dispositivo citado foi objeto de diversas ações declaratórias 
de inconstitucionalidade. Como referência, na Ação Declaratória de Inconstitu-
cionalidade nº 6.342 (BRASIL, 2020), o artigo citado teve sua eficácia suspensa. 
Segundo o voto do Ministro Alexandre de Moraes há a ofensa a inúmeros traba-
lhadores de atividades essenciais que ficaram expostos ao vírus, o princípio da 
proteção ao empregado e a inversão do ônus da prova, com a presunção da res-
ponsabilidade do empregador, que tem que provar que o ambiente de trabalho 
era apropriado ao trabalhador, sem riscos de contaminação.

É sabido que algumas atividades colocam o trabalhador em exposi-
ção a riscos superiores as demais. Para estas atividades, consagrou-se a tese de 
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responsabilidade objetiva do responsável pela sua realização, nos termos do art. 
927, parágrafo único do Código Civil (BRASIL, 2002). Em exame da aplicabi-
lidade deste dispositivo aos contratos de trabalho, o Supremo Tribunal Federal 
decidiu, no Recurso Extraordinário (RE) 828040, com repercussão geral reco-
nhecida (BRASIL, 2019), que o trabalhador que atua em atividade de risco tem 
direito à indenização em razão de danos decorrentes de acidente de trabalho, 
independentemente da comprovação de culpa ou dolo do empregador, reputan-
do constitucional a imputação da responsabilidade civil objetiva do empregador 
por danos decorrentes de acidentes de trabalho em atividades de risco.

A contaminação pelo novo coronavírus tem o efeito de acarretar o afasta-
mento do trabalhador de suas atividades, com a afetação parcial e temporária de 
sua aptidão para o trabalho. Assim, a despeito da presunção de que as doenças 
endêmicas não se enquadram como acidente de trabalho ou doença ocupacio-
nal, de acordo com o art. 20, § 1º da Lei º 8.213/1991 (BRASIL, 1991), entende-se 
que tal presunção é apenas relativa, sendo afastada pela comprovação de infec-
ção do empregado no decorrer do exercício de suas atividades, especialmente 
pela parte final do dispostivo que destaca “salvo comprovação de que é resultante 
de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.”

Além disso, o exame do Nexo Técnico Epidemiológico – NTEP, instituído 
pela Lei nº 11.430/2006 (BRASIL, 2006), que visa identificar se há correlação 
entre determinado setor de atividade econômica e certas doenças, auxilia, por 
meio da análise de cada código da CNAE, para o qual foi estipulada uma corre-
lação de doenças presumidas, conforme a CID 10 da Organização Mundial da 
Saúde. Desta forma, o empregado será enquadrado, automaticamente, na doen-
ça correspondente ao setor de atividade, passando a ser da empresa o encargo 
de provar que o empregado não adoeceu, em razão de sua exposição a fatores 
ocupacionais específicos.

Por seu turno, o Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (BRASIL, 1999), 
destaca, em seu art. 337, que o acidente do trabalho será caracterizado tecni-
camente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre 
o trabalho e o agravo. No § 3º do mesmo artigo, consta que considera-se esta-
belecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico 
epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora 
da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em 
conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento.

No Anexo V do Decreto nº 3.048 (BRASIL, 1999), a atividade de extra-
ção de minério é classificada com grau de risco 3, indicando ser uma atividade 
de alto risco. O nível de risco proporcionado pela atividade está relacionado ao 
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número de contaminação de profissionais envolvidos na atividade de mineração, 
decorrente do exercício das suas atividades laborais, exigindo um tratamento 
preventivo e adequado.

Especificamente sobre a atividade minerária desenvolvida na Amazônia, 
interessa observar que os municípios de Parauapebas, Marabá e Canaã dos Ca-
rajás têm uma média de números de casos de contaminação expressiva quando 
comparada com a média do Estado do Pará e de sua capital Belém. Exatamen-
te naqueles municípios a mineradora Vale S.A atua como maior expressividade, 
sendo exemplificativa a quantidade de minas a céu aberto existente no Complexo 
Ferro Carajás, em Parauapebas, quais sejam, a N4E, N4W, N5E, N5W e a N5S.

A despeito do número expressivo de casos de contaminação na região ci-
tada, a atividade de mineração foi considerada essencial, permitindo o seu pleno 
funcionamento, dentro de um cenário no qual a existência de isolamento social 
é a alternativa necessária para evitar a contaminação pelo novo coronavírus e a 
sua propagação.

Entende-se que a manutenção das atividades pelo setor minerário em 
tempos de transmissão coletiva do coronavírus expõe os trabalhadores das mi-
nas, bem como os trabalhadores terceirizados, que continuam suas rotinas de 
trabalho, provocando o efeito de aumento de riscos de transmissão para familia-
res e demais membros da coletividade.

Dessa forma, torna-se imperioso analisar como as instituições públicas, 
aqui com destaque para o Ministério Público do Trabalho, podem contribuir 
por meio de políticas públicas para evitar a contaminação em massa de toda a 
coletividade envolvida.

4.2.  As políticas públicas e a atuação do Ministério Público do Trabalho na 
pandemia de COVID-19

Em diversos estados do Brasil, o Ministério Público do Trabalho - MPT 
vem atuando a fim de coibir violações a direitos fundamentais, bem como prote-
ger os trabalhadores, especialmente nas localidades em que o número de contá-
gios aumentou exponencialmente.

Como tratado anteriormente, o MPT ajuizou Ação Civil Pública (BRA-
SIL, 2020) em Itabira/MG em decorrência do conjunto de irregularidades que 
atestavam a existência de grave e iminente risco à vida e à saúde dos trabalha-
dores, decorrente de surto descontrolado de COVID-19 verificado na empresa 
VALE S.A.

Segundo o Auto de Interdição (BRASIL, 2020) das minas de Itabira/
MG, a Vale S.A não realizou estudo epidemiológico, havia aglomeração de 
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trabalhadores nas rodoviárias das minas quando da chegada/saída de trabalha-
dores e troca de turnos, [...] no momento das trocas de turno, havia proximidade 
entre os trabalhadores dentro das vans utilizadas para o transporte interno na 
mina, o controle de acesso aos vestiários e banheiros realizado era realizado de 
forma ineficaz, possibilitando a aglomeração de pessoas nesses locais, a higieni-
zação dos equipamentos, realizada pelos próprios operadores não tinha procedi-
mento definido e inexistia controle de troca e higienização de máscaras caseiras.

Antes mesmo da interdição, o MPT já havia ajuizado a Ação Civil Pública 
de nº 0010170-96.2020.5.03.0171 (BRASIL, 2020), em face da VALE S.A., com 
o objetivo de “imediato afastamento, sem prejuízo da remuneração, de todos os 
trabalhadores diretos ou indiretos, até a efetiva realização do teste denominado 
PCR para detecção dos casos de COVID-19”.

A atuação em Itabira-MG ocorreu de forma coordenada entre MPT e 
a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE, com atuação do 
MPT por meio do ajuizamento de ação judicial e a fiscalização feita pela SRTE 
nas minas de Conceição, Cauê e Periquito, a partir da qual foi tomada a decisão 
de interdição do local, o que foi questionado pela mineradora VALE S.A, e man-
tido pela Justiça do Trabalho.

Em que pese os números de contaminados e óbitos de Itabira-MG e Pa-
raupebas-PA demonstrarem que nesta última há um aumento exponencial, nos 
municípios amazônicos não houve uma ação coordenada, pois não há notícia de 
qualquer espécie de fiscalização prévia pelas autoridades administrativas. Enten-
de-se que a inexistência de uma fiscalização efetiva no local de trabalho dificulta 
a adoção de medidas eficientes.

A despeito da ausência de tal fiscalização, na região Amazônia, especial-
mente no Estado do Pará, sobressai o papel desempenhado pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho, especificamente a Procuradoria do Trabalho no Município 
de Marabá, a qual, por meio da Portaria nº 43.2020, de 27 de março de 2020 
(BRASIL, 2020), instaurou o Inquérito Civil n° 000061.2020.08.002/4, que tem 
a Vale S.A como noticiada e trata do seguinte tema: TEMAS: 01.01.09. - EPI e 
EPC - Equipamentos de Proteção Individual ou Coletiva, 10.01. - COVID-19 
(Coronavírus).

Na mesma data, o MPT expediu Recomendação (BRASIL, 2020) à empre-
sa VALE S.A, contendo uma série de ações específicas.

Em primeiro plano, constou a recomendação de desenvolvimento de um 
plano de contenção e/ou prevenção de infecções, observadas as recomendações 
das autoridades locais, mediante adoção de medidas de controle de cunho admi-
nistrativo ou estrutural para evitar a exposição dos trabalhadores no ambiente 
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de trabalho, próprios ou terceirizados, e assim, também a propagação dos ca-
sos para a população em geral. Para atingimento, foram apresentadas diversas 
medidas.

Constituem um rol de medidas relacionadas ao meio ambiente de traba-
lho em geral, as seguintes medidas: a) Fornecer espaço para lavagem adequada 
das mãos e, na ausência ou distância do local, fornecer álcool em gel; b) For-
necer lenços de papel, papel-toalha e lixeira para os trabalhadores e o público 
em geral; c) Orientar para cobrir o rosto quando tossir ou espirrar; d) Permi-
tir e organizar os processos de trabalho para a realização de teletrabalho (ou 
home office); e) Reorganizar escalas de trabalho com vistas a reduzir o número 
de trabalhadores em setores onde ocorre acúmulo ou aproximação de pessoas, 
inclusive adotando sistemas de rodízio ou sistema de escala de revezamento de 
turnos, modulando jornadas, entradas, saídas e horários de refeições ou café, de 
modo a evitar - de todas as maneiras - contatos e aglomerações de trabalhadores; 
f) Garantir a flexibilização dos horários de início e fim da jornada, com vistas 
a evitar a coincidência com horários de maior utilização de transporte público 
e, em caso de fornecimento do transporte pelo próprio empregador, garantir a 
ampliação das linhas disponibilizadas, a fim de reduzir o número de trabalhado-
res transportados simultaneamente; g) Proibir a utilização, pelos trabalhadores, 
de equipamentos dos colegas de trabalho, como fones, aparelhos de telefone, 
mesas (e fornecer estes materiais para cada trabalhador); h) Realizar a limpeza e 
a desinfecção das superfícies de trabalho, após cada uso e de forma regular, utili-
zando preferencialmente álcool em gel 70% (setenta por cento), bem como com 
biguanida polimérica, peróxido de hidrogênio e ácido peracético, ou outro de-
sinfetante indicado para este fim e seguindo o procedimento operacional padrão 
definido pelas autoridades sanitárias; i) Eliminar bebedouros de jato inclinado 
disponibilizados a empregados e ao público em geral. Faculta-se o fornecimento 
de garrafas térmicas individuais aos empregados e j) Instalar anteparos físicos 
que reduzam o contato dos trabalhadores com o público em geral, durante os 
atendimentos realizados, nas atividades em que compatível essa medida.

A respeito do transporte de trabalhadores, foram apresentadas as seguin-
tes medidas: a) Realizar limpeza minuciosa diária e periódica, no retorno do 
veículo para a garagem, com utilização de produtos que impeçam a propagação 
do vírus - álcool líquido 70% (setenta por cento), solução de água sanitária, qua-
ternário de amônio, biguanida ou glucoprotamina, ou outro desinfetante indica-
do para este fim, observando o procedimento operacional padrão definido pelas 
autoridades sanitárias; b) Realizar limpeza rápida das superfícies e pontos de 
contato com as mãos dos usuários, como bancos, balaústres, pegamão, corrimão 
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e apoios em geral, com álcool líquido 70% (setenta por cento), biguanida poli-
mérica, peróxido de hidrogênio e ácido peracético, ou outro desinfetante indica-
do para este fim e seguindo o procedimento operacional padrão definido pelas 
autoridades sanitárias, no percurso de ida e de volta de cada viagem; c) Garantir 
número de veículos suficiente para, a cada deslocamento, transportar, no máxi-
mo, metade da capacidade máxima de passageiros permitida; d) Disponibilizar, 
em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na saída 
dos veículos, de álcool em gel setenta por cento; e) Garantir a circulação com 
janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambiente arejado, sempre que 
possível. No caso de impossibilidade, deverá manter higienizados os sistemas 
de ar condicionado e de ar renovável dos veículos, com a substituição dos res-
pectivos filtros; f) Garantir a ampliação das linhas disponibilizadas e/ou estabe-
lecer diferentes escalas de trabalho, a fim de reduzir o número de trabalhadores 
transportados simultaneamente; g) Proibir a utilização, pelos trabalhadores, de 
equipamentos dos colegas de trabalho, como fones, aparelhos de telefone, mesas 
(e fornecer estes materiais para cada trabalhador); h) Afixar, em local visível aos 
passageiros, informações sanitárias sobre higienização e cuidados para a preven-
ção da COVID-19; i) Fornecer, aos profissionais responsáveis pelas atividades 
de limpeza e higienização, Equipamentos de Proteção Individual adequados aos 
riscos e em perfeito estado de conservação, segundo as normas estabelecidas 
pelas autoridades sanitárias, compreendendo, no mínimo: óculos de proteção 
ou protetor facial; máscara cirúrgica; avental; luvas de borracha com cano longo; 
botas impermeáveis com cano longo; gorro, para procedimentos que geram ae-
rossóis; e garantir a higienização frequente das mãos com água e sabonete líqui-
do ou preparação alcoólica a 70% e j) Reforçar a seus empregados e prestadores 
de serviços a importância e a necessidade: (a) da adoção de cuidados pessoais, 
sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realizada, da utilização de 
produtos assépticos durante a viagem, como álcool em gel setenta por cento, e da 
observância da etiqueta respiratória; (b) da manutenção da limpeza dos veícu-
los, nos termos fixados no Plano de contenção e/ou prevenção de infecções a ser 
elaborado; (c) do modo correto de relacionamento com os demais funcionários 
no período de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus.

Além das obrigações relacionadas ao ambiente de trabalho, recomen-
dou-se ainda a negociação com o Sindicato da Categoria Profissional respectiva 
as consequências da ausência ao trabalho fora das situações previstas na Lei n° 
13.979/2020, bem como eventuais planos para redução dos prejuízos econômi-
cos sofridos e seu impacto na manutenção do emprego e da renda dos traba-
lhadores, mediante adoção de medidas como: a) Adoção de trabalho remoto 
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(teletrabalho/home office); b) Flexibilização de jornada; c) Redução de jornada e 
adoção de banco de horas; d) Concessão imediata de férias coletivas e individu-
ais, sem a necessidade de pré-aviso de 30 dias de antecedência e/ou notificação 
de com 15 dias de antecedência para o Ministério da Economia, cientificando-se 
a entidade sindical representativa, antes do início das respectivas férias; e) Con-
cessão de licença remunerada aos trabalhadores; f) Suspensão dos contratos de 
trabalho (lay off), com garantia de renda; g) suspensão do contrato de trabalho 
para fins de qualificação (art. 476-A da CLT) e h) Outras medidas passíveis de 
adoção pela respectiva empresa ou setor de atividade econômica, com especial 
atenção para a garantia de renda e salário.

A fim de contar com a cooperação dos próprios empregados, foi reco-
mendado o estabelecimento de política de autocuidado para a identificação de 
potenciais sinais e sintomas e o posterior isolamento e contato, junto aos servi-
ços de saúde, para a identificação de casos suspeitos (fornecer máscaras para o 
trabalhador com caso suspeito e aos demais que tiveram contato com este traba-
lhador ou estiverem realizando seu atendimento).

Além disso, recomendou-se o afastamento imediato, sem prejuízo dos sa-
lários, daqueles que integrem o grupo de alto risco, como maiores de 60 anos, 
portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos e gestantes, permitin-
do-se, nestes casos, para os casos em que seja possível a execução das tarefas 
remotamente, o teletrabalho/home office.

Recomendou-se, ainda, o estabelecimento de política de flexibilidade de 
jornada para os trabalhadores, quando os serviços de transporte, creches, es-
colas, dentre outros, não estejam em funcionamento regular e também quando 
os trabalhadores atendam familiares doentes ou em situação de vulnerabilidade 
à infecção pelo coronavírus e obedeçam à quarentena e às demais orientações 
dos serviços de saúde, observado o princípio da irredutibilidade salarial, salvo 
mediante negociação coletiva, com a abstenção de considerar as ausências ao 
trabalho ou a adaptação da prestação de serviços em tais casos como razão vá-
lida para sanção disciplinar ou o término de uma relação de trabalho, podendo 
configurar-se ato discriminatório.

Em consonância com a política acima, recomendou-se aceitar a autode-
claração do empregado a respeito do seu estado de saúde, relacionado a sinto-
mas da COVID-19, e permitir/promover o afastamento do local de trabalho e o 
trabalho à distância, se compatível com a atividade, como medida de prevenção 
da saúde pública e como medida de redução à procura de serviços hospitalares, 
facultando-se ao empregador a contratação de trabalhadores substitutos, bem 
como a elaboração de contraprova, mediante a coleta de amostra do trabalhador 
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e/ou submissão a consulta clínica em domicílio, sem ônus, garantindo-se a ado-
ção de medidas que não ampliem o risco de exposição.

Consciente de que a empresa possui contrato com diversas empresas ter-
ceirizadas, recomedou-se a implementação, de forma integrada com a empresa 
prestadora de serviços, de todas as medidas de prevenção ora recomendadas, 
de forma a garantir-se o mesmo nível de proteção a todos os trabalhadores do 
estabelecimento, considerando-se a responsabilidade direta de o contratante de 
serviços terceirizados garantir as condições de segurança, higiene e salubridade 
dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências.

A despeito da nomenclatura utilizada (Recomendação), entende-se que 
as ações que foram recomendadas estão em consonância com as recomendações 
dos órgãos de fiscalização e saúde, além de cunho constitucional e infralegal, 
razão pela qual não se trata de mero documento orientativo, mas sim de docu-
mento de natureza orientativa-obrigacional.

Tal assertiva está em consonância com o próprio documento que expressa 
a responsabilidade da empresa em adotar as medidas recomendadas, sobretudo 
no que tange ao Plano de Contingência a ser elaborado para redução da exposi-
ção dos trabalhadores a situações de risco, estando, desde já, ciente que caracte-
riza o crime previsto no art. 268 do Código Penal (BRASIL, 1940) a infração de 
“determinação do Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação 
de doença contagiosa”.

O Inquérito Civil está em andamento, com proposta de celebração de 
acordo nacional nos mesmos moldes do acordo celebrado em Itabira/MG9, que 
contempla uma série de obrigações relacionadas à saúde dos trabalhadores.

Identifica-se que o Ministério Público do Trabalho elaborou um extenso 
documento contendo recomendações e medidas a serem adotadas neste perío-
do de crise pela empresa que é a principal explorada dos recursos minerais na 
região amazônica. Além disso, o órgão vem publicando, desde o dia 2 de março, 
uma série de notas técnicas com o objetivo de dar subsídios para a atuação da 
instituição no enfrentamento da crise do novo coronavírus.

A atuação do MPT é fundamental nesse cenário de pandemia em decor-
rência da vulnerabilidade dos empregados dos vários setores econômicos, dentre 
eles a mineração. Entende-se que a ele compete, diante de todo esse novo con-
texto de emergência em saúde pública, buscar a via da conciliação do conflito e, 
quando não for possível, a persecução assertiva dos empregadores e do poder 

9 De acordo com informação prestada via e-mail pela Procuradora do Trabalho da 
Procuradoria do Trabalho de Marabá, Dra. Juliana Beraldo Mafra.
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público para a eficaz aquisição, distribuição e correto fornecimento dos EPIs aos 
trabalhadores, além das medidas de isolamento, para mitigar-se a disseminação 
da doença.

Nesse cenário, o MPT pode exercer o papel de um coletivo de pressão a 
fim de assegurar o respeito à Constituição Federal e a manutenção de condições 
dignas e seguras de trabalho. No campo das políticas públicas, Sanson (2013, 
p. 131) elenca que os grupos de pressão podem utilizar canais privilegiados aos 
meios de comunicação e instâncias do poder governamental, prospectar solu-
ções, apresentando metodologias de controle do problema, de forma a não afetar 
seus interesses, tomar decisões, pressionando direta ou indiretamente os toma-
dores de decisão, implantar políticas públicas, influenciando os agentes imple-
mentadores e avaliar as políticas públicas, sublinhando diante da opinião pública 
a eficácia das políticas públicas.

Nesse aspecto, caso não frutífera a atuação do MPT na esfera adminis-
trativa, caberá acionar a Justiça do Trabalho na tentativa de promover a obser-
vância das normas voltadas à saúde e segurança dos trabalhadores, com a sina-
lização de que a responsabilidade pelo ambiente de trabalho seguro compete ao 
empregador.

5.  Conclusão

A pandemia de COVID-19 no Pará, maior estado da Amazônia brasi-
leira, mostrou a importância de políticas públicas para a proteção da saúde do 
trabalhador na mineração. Considerada atividade essencial no país, conforme 
Decreto n° 10.329/2020 (BRASIL, 2020e), muitos trabalhadores não puderam 
atender as regras de isolamento social para cumprir suas obrigações no emprego 
ou garantir sua sobrevivência no garimpo.

A norma, ao permitir continuar as atividades no período, sem que fosse 
estipulada a quantidade de produção e/ou comercialização tida como essencial 
no contexto de pandemia, tampouco especificar as medidas a serem implemen-
tadas pelo setor minerário, permitiram que as recomendações básicas das auto-
ridades mundiais em saúde quanto ao isolamento e distanciamento social e ao 
uso de equipamentos de proteção fosse relaxada, em favor da mera continuidade 
da atividade.

Por não seguirem essas regras básicas, no entanto, registraram-se muitos 
casos de adoecimento dos trabalhadores da mineração no país, levando as Supe-
rintendências Regionais do Trabalho e Emprego e as Procuradorias do Ministé-
rio Público do Trabalho a adotarem medidas em favor de sua saúde e segurança, 
determinando a interrupção da produção até o cumprimento das devidas medi-
das para assegurar os direitos que vinham sendo violados.
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O mencionado Decreto e as práticas de algumas empresas mineradoras 
no Brasil mostram que o país seguiu em direção oposta às determinadas por 
autoridades governamentais da Mongólia, África do Sul, Burkina Faso, Gana e 
Peru, onde as operações da mineração foram interrompidas.

Em meados de outubro de 2020, o Pará destacava-se negativamente no 
avanço da pandemia, ocupando o sexto lugar no total de casos e sétimo no de 
mortes no Brasil. Com a intensa produção mineral no período, indicada pela 
arrecadação de CFEM, os municípios mineradores de Parauapebas, Canaã dos 
Carajás, Curionópolis, Itaituba e Oriximiná apresentavam elevadas taxas de inci-
dência de COVID-19, bastante superiores à média do estado e da capital, Belém.

Nesse contexto, o espalhamento do vírus e o adoecimento de trabalhado-
res, evidenciado pelo alto absenteísmo, pelas perdas de produção no segundo 
trimestre de 2020 e pela projeção de perdas adicionais no futuro, ao lado das 
altas taxas de incidência de COVID-19 em municípios mineradores na Ama-
zônia, mostram que a crise de coronavírus é de alta complexidade e demanda 
cooperação entre a sociedade civil e o Estado, esse agindo como estrategista e 
coordenador das ações para a construção de uma saída menos custosa em ter-
mos econômicos e de vidas perdidas.

Dessa forma, é falso o dilema entre saúde e economia na pandemia. O 
argumento de que os impactos econômicos do isolamento e/ou interrupção das 
atividades são maiores do que os seus benefícios em termos de saúde pública 
não se sustenta, como mostra a experiência da segunda onda do coronavírus na 
Europa, em outubro de 2020. Após o verão, com medidas de distanciamento mais 
relaxadas, países europeus voltaram a registrar alta de casos de COVID-19, sendo 
grande o número dos que passaram a registrar recordes históricos de infeções 
por dia, como Portugal, Alemanha, França e Reino Unido (STEPHANOU, 2020).

Os países têm anunciado um retorno às regras mais rígidas de controle, 
como restrição de viagens para países do bloco, toque de recolher, fechamento 
e/ou maior restrição de horário bares e restaurantes, proibição e/ou restrição do 
número de pessoas para qualquer tipo de reunião social, obrigatoriedade do uso 
de máscaras em locais fechados, além de disponibilização de informações regu-
lares da situação epidemiológica em cada região, com detalhes sobre incidência 
e propagação da COVID-19.

Vidas ceifadas são irrecuperáveis e perdas irreversíveis e, ao mesmo tem-
po, é crucial agir para preservar as rendas de trabalhadores e empreendedores. 
Assim, a crise do coronavírus pede uma resposta sistêmica, demanda coopera-
ção, uma ação coordenada pelo Estado, como estrategista, em parceria com a 
sociedade civil. Não há espaço para se imaginar saídas meramente individuais. 
A COVID-19 traz uma clara mensagem de que é essencial que se construam 
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alternativas em conjunto, sob pena de padecermos por muito tempo e enfren-
tarmos o colapso de cadeias de produção, com interrupção no fornecimento de 
insumos e desabastecimento de produtos, finais ou intermediários.

As incertezas trazidas pela pandemia sobre os rumos da economia global 
são muito grandes, como se viu no caso da mineração, apresentado nesse artigo. 
Elas tendem a se traduzir em grande volatilidade dos mercados, aumento da 
aversão global ao risco e encurtamento das cadeias de abastecimento. No médio 
prazo, poderão provocar alterações estruturais na produção e uma crescente de-
pendência de sistemas de produção artificial-inteligentes, com o uso de formas 
menos intensivas em mão de obra, piorando as condições do mercado de traba-
lho, como adverte Harvey (2020).

Assegurar a saúde dos trabalhadores e estender os benefícios econômicos 
da mineração para o entorno ainda é um grande desafio para as políticas públi-
cas na Amazônia, aumentado pela pandemia de COVID-19. No estado do Pará, 
ao contrário do que ocorreu em Itabira-MG, que contou com a interdição das 
operações da maior mineradora do país, assistiu-se à adoção de atos isolados, 
sob comando do Ministério Público do Trabalho, na tentativa de assegurar aos 
trabalhadores envolvidos na mineração condições dignas e seguras de trabalho.

A atuação institucional é necessária. Contudo, melhor seria a existência 
de uma rede, composta por diferentes órgãos, com apoio dos entes estatais, por 
meio de uma política coordenada e de objetivos definidos, dentre os quais, com 
destaque para a proteção à vida digna e segura, fundamento de existência huma-
na e de proteção constitucional.
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Resumo: O artigo tem por objetivo verificar se o ativismo judicial é uma forma 
eficiente de alcance das necessidades públicas em tempo de Pandemia de COVID 
19, especialmente quando se trata de processos na área da saúde. No decorrer do 
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a sua aplicação, os problemas que podem ser ocasionados por essa prática ju-
dicial, se ela causa um desequilíbrio na harmonia entre os Poderes Executivo e 
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Abstract: The article aims to verify whether judicial activism is an efficient way 
to achieve public needs in time of COVID Pandemic 19, especially when it comes 
to processes in the area of health. In the course of the study we will verify the con-
cepts of judicial activism, the divergences regarding its application, the problems 
that can be caused by this judicial practice if it causes an imbalance in the harmony 
between the Executive and Legislative Branches with the Judiciary and whether 
it can produce injustices. In the study we will also verify whether the structural 
process can be an alternative to judicial activism in crises such as the covid 19 pan-
demic, the characteristics of this type of process, the actors involved and whether 
it can be more efficient in achieving social needs than the common processes. This 
article is a hypothetical-deductive research, carried out through the bibliographic 
survey, having as theoretical reference the specialized doctrine in the subject.

Keywords: Judicial Activism. Fundamental Rights. Pandemic. Legitimized. 
Structural Process.

1.  Introdução

O povo brasileiro vem sofrendo inúmeras privações e cerceamento de di-
reitos fundamentais por questões de ordem orçamentária, priorização de agen-
das e políticas públicas de natureza diversa do clamor social e principalmente na 
atenção aos programas de saúde.

Com o encerramento do Programa Saúde da Família que tinha como es-
tratégia a reorganização da atenção básica no Brasil, o Ministério da Saúde re-
tirou a priorização do atendimento domiciliar da agenda de políticas públicas, 
conforme as Portarias n.º 648 de 28 de março de 2006 e a n.º 2.488 de 28 de 
março de 2006.

Uma situação similar ocorreu no encerramento do Programa Mais Mé-
dicos (que era eficiente e tinha grande capilaridade no atendimento, inclusive 
nas regiões mais carentes e de difícil acesso), que foi substituído pelo Programa 
Médicos pelo Brasil, o que casou uma redução muito grande na rede de atendi-
mento, visto que, o novo programa era pouco atrativo aos médicos brasileiros 
e restringia a participação de médicos estrangeiros conforme foi amplamente 
noticiado e comprovado pela publicação de diversos editais de convocação para 
prestação dos serviços de medicina.

Em razão da pandemia do Covid 19, agravada pelo encerramento ou re-
dução dos programas de atenção à saúde, a crise de saúde se aprofundou mais, 
como podemos observar, milhares de pessoas se amontoavam em frente aos 
hospitais a procura de atendimento, o sistema de saúde público não tinha vagas 
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nas UTI’S em muitos hospitais também não havia respiradores suficientes para 
realizar o tratamento adequado aos doentes, houve ainda o desabastecimento 
dos medicamentos de protocolo para combate à doença e como consequência 
milhares de pessoas morreram sem atendimento médico, sem leitos e sem os 
remédios para o tratamento da doença.

Em meio a toda essa caótica situação a população procurou solucionar 
sua necessidade de atendimento em saúde através do Judiciário. É importante 
frisar que esse papel originariamente é do Executivo, no sentido de criar polí-
ticas públicas, visando garantir o acesso a saúde. Cabe ao Legislativo, represen-
tante do povo, atuar na criação de leis que possam assegurar a manutenção e o 
acesso aos direitos fundamentais previstos na constituição, principalmente o rol 
previsto no art. 6º da CFRB DE 05 DE OUTUBRO DE 1988:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição”.

Com efeito é notória a percepção que a agenda política não é coordenada 
exatamente com as necessidades públicas, seja por motivos de restrição de cria-
ção de leis impopulares que poderiam causar desgaste da classe política com os 
eleitores e colaboradores, seja pelo fato de que atribuir certas responsabilidades 
a cargo de decisões judiciais, pode ser mais conformável, do que estabelecer po-
líticas públicas diversas daquelas que já possuem agenda no governo.

O povo encontra no Poder Judiciário o caminho mais ágil para o alcance 
de suas necessidades básicas previstas na Constituição Federal, muitas vezes a 
satisfação dessas necessidades é feita através do que chamamos ativismo judicial.

O presente estudo se justifica no sentido de pesquisar o fenômeno do ati-
vismo judicial, que em decorrência da crise sanitária vem aumentando em uma 
grandeza e sob o véu da crise as consequências e limites desta prática não tem 
sido investigada.

Analisar se esse meio de solução de necessidades é o mais adequado, diri-
gindo-se a elucidar a seguinte questão: o ativismo judicial é o meio mais adequa-
do de solução de necessidades públicas em tempo de pandemia?

O objetivo geral visa atestar se o Judiciário ao praticar o ativismo judi-
cial atende de forma plena as necessidades sem ultrapassar os limites da Carta 
Magna.

Na análise se pretende verificar se o ativismo judicial gera a usurpação de 
competências que não originárias do Poder Judiciário; se essas decisões oriundas 
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do ativismo causam outros problemas de ordem administrativa e orçamentária; 
se essa nova prática judicial produz desequilíbrio na harmonia entre os poderes 
e finalmente se essas decisões podem produzir outro tipo de injustiças.

A pesquisa é do tipo hipotético-dedutivo, realizada através do levanta-
mento bibliográfico, de livros e artigos sobre a temática em destaque, a hipótese 
preliminar é que podem haver mecanismos de atendimento aos direitos funda-
mentais mais adequados e amplos de que o ativismo judicial, que podem satisfi-
zer as necessidades públicas sem consequências ruins e com maior amplitude de 
amparo a população necessitada da satisfação das suas necessidades.

O artigo foi divido nos seguintes tópicos: Introdução, Conceitos de Ativis-
mo Judicial, Os Problemas do Ativismo Judicial, Alternativa ao Ativismo Judi-
cial em Crises Como A Pandemia do Covid 19, Considerações Finais.

2.  Conceitos de ativismo judicial

Como já elucidamos na introdução, os poderes Executivo e Legislativo 
não cumprem com eficiência o papel de gerir o Estado e legislar na velocidade 
dos anseios da sociedade e dos direitos sociais, criando inúmeras situações de 
injustiça, no ano de 2020 com toda a comoção interna da situação de calami-
dade pública vivida em razão da pandemia muitas necessidades da população 
ficaram muito mais latentes e expostas à inércia dos poderes que detém a com-
petência originária para atendê-las, observando-se, ainda, que os direitos sociais 
devem ser voltados à consolidação da igualdade material, tendo em vista seu 
deslocamento para o núcleo duro das Constituições, em vários países ocidentais, 
passando as cartas magnas a disporem não somente de direitos individuais de 
primeira dimensão, mas, sobretudo, de direitos sociais ou de segunda dimensão, 
que careciam para a sua efetiva implementação de atuação positiva do estado e 
das normas constitucionais com seus programas de ação para os Estados, com 
nítida conotação dirigente, de modo a guiar toda a atividade estatal, conforme 
entendimento de Sarlet (2012, p. 33):

Não se cuida mais, portanto, de liberdade do indivíduo perante o Esta-
do, e sim de liberdade por intermédio do Estado. Estes direitos funda-
mentais, que embrionária e isoladamente já haviam sido contemplados 
nas Constituições francesas de 1793 e 1848, na Constituição brasileira 
de 1824 e na Constituição alemã de 1849 (que não chegou a entrar efe-
tivamente em vigor), caracterizam-se, ainda hoje, por outorgarem ao 
indivíduo direitos a prestações sociais estatais, como assistência social, 
saúde, educação, trabalho etc., revelando uma transição das liberdades 
formais abstratas para as liberdades materiais concretas, utilizando-se 
a formulação preferida na doutrina francesa. É, contudo, no século XX, 



 265

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

de modo especial nas Constituições do segundo pós-guerra, que estes 
novos direitos fundamentais acabaram sendo consagrados em um nú-
mero significativo de Constituições, além de serem objeto de diversos 
pactos internacionais. Como oportunamente observa P. Bonavides, es-
tes direitos fundamentais, no que se distinguem dos clássicos direitos 
de liberdade e igualdade formal, nasceram “abraçados ao princípio da 
igualdade”, entendida esta num sentido material.

Na tentativa de amenizar tais problemas dos cidadãos o poder Judiciário 
vem ganhando o protagonismo com decisões que transcendem a competência 
daquele poder, a esse fenômeno judicial chamamos de ativismo judicial.

Para BARROSO (2020, p. 433-435), o conceito de ativismo judicial está re-
lacionado com uma participação intensa e ampla do poder Judiciário na concre-
tização dos direitos fundamentais, com a ação exclusiva deste poder na ocupa-
ção dos espaços dos demais poderes, que estão inertes as necessidades públicas.

Segundo aquele Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, existem 
diversos precedentes da postura ativista daquele tribunal, a aplicação da consti-
tuição em situações não expressas no texto da carta magna como nos casos da 
fidelidade partidária e da vedação ao nepotismo, declaração de inconstituciona-
lidade de atos normativos emanados pelo legislador, com base em critérios me-
nos rígidos do que a patente e ostensiva violação da Constituição, como ocorreu 
nas decisões de verticalização das coligações partidárias e ainda no caso de exi-
gências de abstenções de conduto ou imposição de conduta ao Poder Público, no 
caso de inércia do legislador ou na aplicação de políticas públicas insuficientes, 
como nos casos de atendimento de demandas na área da saúde.

No cenário de crise vivenciado no ano de 2020, com superlotações de 
hospitais, desabastecimento de medicamentos de combate ao COVID 19, insu-
ficiência de leitos de UTI, o ativismo vem tomando um espaço cada vez maior, 
o que preliminarmente atende aos anseios sociais, no entanto, limites devem 
ser fixados para que não sejam criadas outras problemáticas, a prática deve ser 
repensada.

Os juristas ARAUJO e LOBÃO (2019. p. 192-193), contextualizam de for-
ma bem assertiva, que a busca pelo Poder Judiciário visa garantir a tutela dos 
direitos fundamentais, a esse fato jurídico daí-se o nome de judicialização, que 
este fenômeno ocorre quando existem questões relevantes do ponto de vista so-
cial, político ou moral que precisam ser decididas, em caráter final pelo Poder 
Judiciário.

Aduzem que existe uma grande preocupação com este fato, ou seja, com 
esse novo papel Judiciário vem assumindo no Brasil, com a superlativação de 
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suas funções, e pelo papel importante que a Carta Magna do Brasil de 1988 con-
cedeu ao Poder Judiciário.

No entanto, essa super valoração, contribui para uma maior judicializa-
ção, uma vez que esses princípios são densos e abertos – como exemplo os prin-
cípios estabelecidos pelo artigo 1º da Constituição Federal brasileira que são: 
“a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político”, neste termos cabe ao Poder 
Judiciário interpretá -los e delimitá-los por meio de decisões judiciais.

Asseveram ainda que a omissão do Poder Legislativo, devido aos seus re-
presentantes serem escolhidos de forma direta, tem como consequência a insa-
tisfação do cidadão, uma vez que este poder não procura legislar leis que favore-
cem a grupos minoritários por receio de perder o apoio dos seu eleitores e suas 
aliança políticas e como consequência temos da universalização da política.

Muitos indivíduos organizam-se em grupos sociais para cobrarem a efe-
tivação de seus direitos, recorrendo ao Judiciário, que ocupa o espaço do poder 
legislativo e passa a tutelar os direitos que não estavam sendo resguardados, mas 
que tinham previsão constitucional.

O Poder Executivo, também tem tido uma atuação muito aquém daquela 
demandada pela população, sendo um dos fatores que contribui para o gran-
de crescimento da judicialização, principalmente no que se refere à ineficiência, 
inépcia, inércia ou à ausência de políticas públicas.

A omissão do Executivo tem como resultado a busca pelo atendimento 
das necessidades públicas pela via da judicialização, é importante destacar que 
muitas vezes esta inércia é resultado da ausência ou insuficiência de orçamento 
público que faça jus ao financiamento das necessidades do povo, uma vez que as 
necessidades sociais são muito maiores que os recursos orçamentários disponí-
veis para cobrir essas despesas. É imprescindível registrar que nosso país possui 
um regramento muito rígido e detalhado dos seus planos orçamentários e que 
configura crime de responsabilidade realizar despesa sem receita suficiente para 
dar coberturas aos gastos realizados; na prática as receitas são previstas, mas as 
despesas devem ser fixadas.

Na doutrina encontramos divergências quanto ao conceito é a legitimida-
de do ativismo judicial, na visão de ABOUD e MENDES (2019, p. 3), o ativismo 
não teria um condão de saneamento de injustiças, seria uma prática muito mais 
política motivada por valores subjetivos, que não se deve confundir com: o con-
trole de constitucionalidade; a proteção dos direitos fundamentais; as correções 
das ações de omissão legislativa. O ativismo seria a troca do direito institucio-
nalizado nas leis e na jurisprudência por ideologia ou política, como podemos 
observar abaixo:
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“Nessa perspectiva, não podemos confundir o ativismo judicial com algumas 
posturas judiciais que, no século XXI, sob a égide da Constituição de 1988, 
são perfeitamente legítimas. Destacamos: i) o controle dos atos do Legislativo 
e do Judiciário, quando eles se mostrarem contrários, formal e/ou material-
mente, ao texto constitucional e às leis; ii) a atuação contramajoritária do Ju-
diciário para proteger direitos fundamentais contra agressões do Estado ou de 
maiorias oriundas da própria sociedade civil e iii) atuação normativa do STF 
na correção da ação da omissão legislativa nas hipóteses constitucionalmente 
autorizadas, e.g., mandado de injunção.
Tais condutas simbolizam atos de submissão e respeito à ordem democrática, 
cujos fundamentos se encontram em nossa Constituição Federal. Por conse-
guinte, no Brasil, o que se designa – ou se deveria designar – por essa expres-
são é algo totalmente diverso e até mais preocupante: trata-se da suspensão, 
pelo Poder Judiciário, dos pré-compromissos democráticos (Constituição e 
leis), que dão lugar, pura e simplesmente, à subjetividade de quem estiver jul-
gando. É a troca do direito institucionalizado nas leis e na jurisprudência pela 
ideologia ou pela política; mais, pelo senso de justiça ou pelo moralismo.”

O conceito de ativismo nasceu com a atuação cada vez mais pronuncia-
da da Suprema Corte dos EUA na proteção de direitos, assegurando, inclusive, 
àqueles que não teriam previsão expressa na constituição, esta fase tem como 
principal característica as decisões favoráveis ao fim da discriminação racial e 
sexista, e à luta pela igualdade.

A crítica ao ativismo judicial, seria que os juízes da Suprema Corte de-
veriam delimitar suas decisões ao campo da Constituição, extraindo das leis o 
Ativismo judicial, declarar a constitucionalidade das leis que não fossem eivadas 
de vícios, de forma objetiva, senão o Judiciário iria sobrepor “suas vontades” 
incorrendo em excessos, como a inobservância da ausência de inconstituciona-
lidade, criando novas determinações, novos direitos e obrigações, sem qualquer 
previsão ou compatibilidade constitucional.

3.  Os problemas do ativismo judical

O primeiro aspecto a ser observado nos limites do ativismo judicial é se 
ele não configura a violação do equilíbrio dos três poderes que devem ser har-
mônicos e independentes entre si, como disposto no artigo 2º da Constituição 
Federal de 1988, as funções de cada poder estão estabelecidos na nossa Lei maior 
e os limites de atuação são exatamente vislumbrados quando o titular de um 
Poder ultrapassa o limite no outro poder.

Na ótica do Jurista DIAS (2016. P. 106) a usurpação de um determinado 
poder por outro representa uma situação de arbítrio institucional, estabelecendo 



268 

Ana Amelia Lobão Fadul | Hugo José de Oliveira Agrassar

grandes riscos quanto à proteção à liberdade individual, entretanto, seria possí-
vel ao texto constitucional dispor que determinadas funções judiciarias e execu-
tivas possam ser exercidas pelo Legislativo e que a Constituição pode estrutu-
rar um modelo do exercício de competências residuais, sem que isso represente 
rompimento do sistema de separação de Poderes.

Segundo LIBERAL (2018. p. 70) Montesquieu desenvolveu a teoria da re-
partição dos poderes diante da necessidade de impor limites ao exercício con-
centrado e ilimitado do poder, que de forma invariável conduziria ao abuso e a 
tirania, tornando-se imprescindível haver a limitação e o controle para garantir 
a liberdade aos cidadãos. A partir deste raciocínio propôs a tripartição do poder 
em Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, cada um com funções 
próprias e com condições de realizar o controle recíproco entre si.

Na visão de CORTÊS (2020. p. 6) o ativismo judicial põe em risco a se-
gurança, valor de destaque no Estado Democrático de Direito, senão vejamos:

“No nosso entender, o ativismo põe em risco a segurança, valor fundamental 
de qualquer Estado Democrático de Direito. Não que a atividade interpreta-
tiva deva ser absolutamente controlada e avalorativa. Longe disso. Tampouco 
deve haver limitações a aspectos formais de controle das leis. O que se defende 
é que um mínimo de previsibilidade haja na interpretação, a partir da análise 
dos princípios e regras do ordenamento como um todo, mas sempre em obe-
diência ao papel do legislador, às normas constitucionais, aos precedentes.”

Ao avaliar com mais profundidade percebe-se que o ativismo judicial não 
se estabelece como uma prática legitima e aderente ao regramento constitucio-
nal, uma vez que ele carrega consigo a difícil tarefa do exercício da atividade 
judiciaria utilizando ou encampando funções e atribuições diferentes daquelas 
previstas na CFRB de 1988, sujeita ao cometimento de excessos, mesmo que o 
ativismo seja difundido no Brasil como uma solução de resoluções de problemas 
e atendimento de direitos e princípios fundamentais.

No magistério de Gilmar Mendes e George Abboud (2020. p 5-6) depre-
ende-se de forma mais clara os perigos que ação do ativismo pode ocasionar, 
como vemos no texto abaixo:

“para fins de combate ao ativismo, é o combate à própria noção de discricio-
nariedade judicial, entendida, aqui, como esse recurso ilegítimo à vontade. 
É preciso mudar a mentalidade jurídica dominante, baseada, em muito, na 
ideia de “bom ativismo” e em uma defesa irrefletida do caráter discricionário 
da administração da justiça. No seu lugar, há de se colocar, como premissa 
inquestionável, que nenhum julgador – pouco importando sua posição na 
hierarquia judicial – tem o direito de ignorar os textos legais. Sob o jugo de 
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uma Constituição como a de 1988, todos os julgadores são colocados “under 
the rule of law”, conforme o aviso que nos fora dado, já em 2008, por Augusto 
Zimmermann.20 Por essa razão, repensar os termos com os quais, no Brasil, 
costumam-se traçar teorias da decisão revela-se uma tarefa urgente, sem a 
qual não será possível reduzir o influxo odioso da subjetividade nos julga-
mentos e colocar nosso país nos trilhos democráticos de uma vez por todas. 
Sob a ótica ativista, a determinação do direito depende da “cabeça” e do “co-
ração” de quem decide, como”

É importante também analisar o aspecto de que o ativismo judicial pode 
causar prejuízos à gestão pública e ainda a inviabilização da manutenção do apa-
rato estatal em razão de decisões que onerem de forma exponencial os cofres 
públicos. Nesse sentido ARAÚJO e LOBÃO (2019. p 193) destacam:

“A atuação do Poder Executivo também pode ser mencionada como um dos 
fatores que corrobora para o aumento da judicialização, principalmente no 
que tange à ausência ou ineficiência de políticas públicas. A omissão deste 
Poder acaba fazendo com que a sociedade busque a efetivação de seus direitos 
por outras vias, sendo a judicialização um reflexo dessa necessidade social. 
Contudo também é necessário observar que essa falta de atuação dos Pode-
res Executivo e Legislativo pode ser proveniente de ausência de recursos ou 
de previsão orçamentária para aquela demanda. As necessidades sociais são 
ilimitadas e os recursos são escassos, o que faz com que os representantes 
do Poder Público sejam obrigados a eleger as prioridades mais latentes para 
privilegiar, entretanto, inevitavelmente irão existir demandas que não pode-
rão ser atendidas. Neste sentido, a judicialização se torna uma preocupação, 
porque as decisões judiciais passam a impor gastos que sobrecarregam ainda 
mais a atividade financeira do Estado, já que deve existir uma conexão entre o 
direito com as possibilidades econômicas do Estado.”

Como vimos o ativismo judicial deve ser um “remédio” usado com cautela 
pois poderá causar a inoperância da gestão administrativa do Poder Executivo 
e com isso agravar ainda mais as injustiças sociais, privilegiando uns em detri-
mento de muitos.

4.  Alternativa ao ativismo judicial em crises como a pandemia do Covid 19

Como já verificamos anteriormente o ativismo judicial pode provocar 
muitas distorções no atendimento das necessidades públicas, pois ao optar pelo 
atendimento de demandas individuais o judiciário pode incorrer em sentenças 
que onerem os orçamentos dos estados e municípios de forma a prejudicar o 
atendimento universal.
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Essa questão foi abordada pelos autores ARAÚJO e LOBÃO (2019. p. 193)

“(...) é necessário observar que essa falta de atuação dos Poderes Executivo e 
Legislativo pode ser proveniente de ausência de recursos ou de previsão or-
çamentária para aquela demanda. As necessidades sociais são ilimitadas e os 
recursos são escassos, o que faz com que os representantes do Poder Público 
sejam obrigados a eleger as prioridades mais latentes para privilegiar, entre-
tanto, inevitavelmente irão existir demandas que não poderão ser atendidas.
Neste sentido, a judicialização se torna uma preocupação, porque as decisões 
judiciais passam a impor gastos que sobrecarregam ainda mais a atividade 
financeira do Estado, já que deve existir uma conexão entre o direito com as 
possibilidades econômicas do Estado”

No entanto, temos que registrar que o Judiciário não age de ofício, ou seja, 
as demandas ajuizadas são fruto de necessidades sociais em busca de tutela, são 
uma forma para alcançar o acesso a direitos fundamentais, pois os legitimados 
pela Constituição e pela Lei muitas vezes não são proativos na sua função, os 
legitimados deveriam atuar no sentido de propor ações de garantia de direitos 
fundamentais para toda a população.

Nesse sentido é importante ratificar o papel de cada um dos atores, por 
exemplo numa demanda de acesso global à saúde, o Ministério Público deveria 
realizar a propositura de ações civis públicas na forma do Art. 129, III, da CF/88, 
a Lei nº 7.347/85 ampliou o rol de legitimados no seu art. 5º, um rol exaustivo, de 
entes legitimados para a propositura da ação civil pública, quais sejam: a) o pró-
prio Ministério Público; b) a Defensoria Pública; c) Entidades da Administração 
Direta e Indireta; e d) Associações constituídas a pelo menos 01 (um) ano e que 
apresente pertinência temática, ou seja, que tenha em suas finalidades institu-
cionais a defesa de um ou algum(s) do(s) bens tutelados pela ação civil pública.

É notório o papel previsto na Lei e na CF/1988, sendo flagrante que esses 
legitimados estão inertes na solução das necessidades de cunho social, na maio-
ria das vezes, com esse raciocínio fica claro, que as ações de natureza estrutural, 
são mecanismos mais ajustados para o atendimento de demandas globais, como 
assevera CORTÊS (2020. p. 12-13).

“Por sua vez, o processo estrutural, como anotado, é um instrumento para que 
o Poder Judiciário possa exercer outros papéis fora do binarismo típico pro-
cessual, realizando direitos fundamentais, políticas públicas, etc., e pressupõe 
a realização do contraditório e a legitimidade pela participação de terceiros.
Ele importa em repensar a clássica ideia de processo como meio de resolver 
um problema pretérito. Ao invés, propõe que o Judiciário avance e concretize 
direitos e políticas.
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No processo estrutural, o Poder Judiciário adota um viés intervencionista re-
lacionado a interesses públicos, quebrando a lógica clássica bipolar – numa 
concepção tradicional, vai para o lado do ativismo.”

Ao aprofundar esse conceito o artigo dos professores de DIDIER, ZANE-
TI e OLIVEIRA (2020, p. 4-5), ilustra e esclarece de que forma o processo estru-
tural pode ser o melhor caminho para a solução de conflitos de natureza pública, 
visando regularizar uma situação irregular ou que poderá gerar um ilícito na 
forma da Lei, contribuindo para a participação de todos os atores envolvidos, 
buscando uma solução mais racional, como podemos verificar:

“O processo estrutural é aquele em que se veicula um litígio estrutural, pau-
tado num problema estrutural, e em que se pretende alterar esse estado de 
desconformidade, substituindo-o por um estado de coisas ideal. O melhor 
caminho para chegar à definição de processo estrutural é a adoção de um 
raciocínio tipológico: o processo estrutural apresenta certas características 
típicas, mas, para que seja definido como processo estrutural, não há necessi-
dade de que todas essas características estejam presentes. “Para exemplificar 
o raciocínio tipológico, pense no trabalho do médico no diagnóstico de uma 
determinada enfermidade: ele examina as características (sintomas) apresen-
tadas pelo paciente, compara essas características com aquelas que são típicas 
de certas doenças e chega a uma conclusão; muitas doenças se revelam por 
meio de características (sintomas) típicas, mas não é preciso que todas elas 
estejam presentes para que se chegue ao diagnóstico daquela doença – nem 
sempre, por exemplo, o paciente sente dores de cabeça e, ainda assim, o seu 
diagnóstico pode ser o de gripe, porque a dor de cabeça é uma característica 
(sintoma) típica, mas não essencial da gripe.” O processo estrutural se ca-
racteriza por: (i) pautar-se na discussão sobre um problema estrutural, um 
estado de coisas ilícito, um estado de desconformidade, ou qualquer outro 
nome que se queira utilizar para designar uma situação de desconformidade 
estruturada; (ii) buscar uma transição desse estado de desconformidade para 
um estado ideal de coisas (uma reestruturação, pois), removendo a situação 
de desconformidade, mediante decisão de implementação escalonada; (iii) 
desenvolver-se num procedimento bifásico, que inclua o reconhecimento e a 
definição do problema estrutural e estabeleça o programa ou projeto de rees-
truturação que será seguido; (iv) desenvolver-se num procedimento marca-
do por sua flexibilidade intrínseca, com a possibilidade de adoção de formas 
atípicas de intervenção de terceiros e de medidas executivas, de alteração do 
objeto litigioso, de utilização de mecanismos de cooperação judiciária; (v) e 
pela consensualidade, que abranja inclusive a adaptação do processo (art. 190, 
CPC (LGL\2015\1656)).”
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No magistério de VITORELLI (2018. p.8), vislumbra-se que o processo 
estrutural é uma espécie de processo coletivo, que tem por finalidade a atuação 
jurisdicional com o intuito de promover a reorganização de uma estrutura admi-
nistrativa, pública ou privada, que está causando ou poderá causar uma violação 
da lei e por consequência a criação de um litígio estrutural.

Destacam-se como características do litígio, a complexidade, a natureza 
de conflito, a necessidade de escuta de diversos grupos de interesse (as partes, os 
especialistas ou legitimados legais).

É mister saber que em decorrência do processo estrutural temos a neces-
sidade da elaboração de um plano de alteração do funcionamento da institui-
ção, com fins de reformar as condições burocráticas ou ilícitas que geraram a 
necessidade de buscar via judiciário o atendimento das necessidades sociais, o 
aperfeiçoamento de políticas públicas e cumprimento da Lei.

Para que a sentença possa produzir os efeitos esperado a implementação 
do plano podo ocorrer de forma compulsória ou negocial, sendo que da forma 
negocial a participação dos envolvidos será necessária para fins de satisfação do 
direito pleiteado.

Os resultados da implementação, são acompanhados de forma a garantir 
o encerramento da situação de desconformidade e o saneamento da demanda 
pleiteada, sendo muito importante o monitoramento do resultado social pre-
tendido no início do processo, pois a situação pode haver sido modificada e os 
efeitos da decisão podem não alcançar o que foi pretendido e até mesmo a neces-
sidade a ser garantida pode sofrer mudanças ao longo da execução da sentença.

É possível modular a decisão e realizar os ajustes no planejamento inicial, 
para que alguns aspectos não observados possam ser contemplados e os recursos 
possam ser alocados da melhor forma possível, a implementação do plano reini-
cia o ciclo, até que o litígio seja solucionado, com a obtenção do resultado social 
desejado, que é a reorganização da estrutura.

Um estudo comparando do cumprimento de obrigações de fazer e não 
fazer no Brasil e nos Estados Unidos temos como paradigma o caso Brown nome 
dado ao conjunto de cinco casos distintos ouvidos e julgados pela Suprema Cor-
te dos Estados Unidos da América, que diziam respeito ao problema da segre-
gação racial nas escolas públicas do país. Todos eles apresentavam um problema 
comum: a constitucionalidade da segregação racial nas escolas públicas.

Para JOBIM (2019. P 623-624), o caso Brow foi o leading case do que 
ele entende ser as “ações estruturais”, consubstanciadas no objetivo de alcan-
çar o atendimento das deliberações judiciais, garantindo-se, assim, a dignidade 
do Poder Judiciário, pressionando o devedor ao cumprimento da decisão sob 
penalidades.
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Relata, ainda, que a realização dessas determinadas atividades ou absten-
ções (obrigações de fazer ou não fazer) almeja a melhoria de direitos constitucio-
nalmente agredidos, como a de não sofrer discriminação, respeito à dignidade 
de presos e doentes mentais, moradia, entre outros.

No magistério de Vitorelli é possível entender um litígio estrutural até 
pode ser ajuizado por meio de um processo coletivo não estrutural, que tenha 
por objeto apenas a resolver as consequências e não as causas do problema, tra-
zendo soluções individuais, do interesse de alguma das pessoas afetadas pelo 
litígio, mais não a solução da ilicitude de forma plena, ou seja, no judiciário tam-
bém podemos observar diversos processos individuais, cujo objetivo é somente 
obter providências pontuais, do interesse de alguma das pessoas afetadas pelo 
litígio.

Nos casos observados não haveria a mudança da estrutura que causou a 
inconformidade da lei ou a prestação de um direito público não realizado, como 
as demandas de saúde em tempo de pandemia do covid 19.

Registra-se também que são raros os litígios estruturais que sejam resol-
vidos por processos estruturais, com efeito justifica que os processos estruturais 
são longos, difíceis, demandam uma estrutura representativa intrincada e por 
esse motivo são evitados por juízes e legitimados coletivos.

Cita como exemplo a Defensoria Pública de São Paulo, que possui legiti-
midade como vimos anteriormente, para a propositura de um processo coletivo, 
propôs, de 2014 a maio de 2017, aproximadamente 61 mil ações individuais plei-
teando vagas para crianças em creches (média de quase 20 mil por ano).

Sendo a justificativa apresentada o fato de que a proliferação de ações in-
dividuais é simples e pública, a Defensoria sempre consegue ganhar os processos 
individuais que são mais simples, rápidos e menos complexos.

Ocorre que esse comportamento do Poder Judiciário e dos legitimados 
legais produz injustiças, aprofunda as desigualdades e a desorganização do ser-
viço público que se pretendia melhorar, pois só quem acaba tendo acesso são as 
pessoas que recorreram a um processo judicial, ou seja, o serviço público não 
fica disponível a todos como previsto na Constituição Federal de 1988.

Com a pandemia de COVID 19 e o estado de calamidade pública temos 
visto muitas injustiças e a falta de acesso aos serviços de saúde, as estatísticas 
públicas e o número de pessoas mortas coadunam com a visão de VITORELLI 
(2018. P. 8-9), nesse sentido no ano de 2018, o autor já criticava as prestações 
parciais em caos de saúde:

A mesma distorção é verificada em relação ao litígio relacionado aos limites 
das prestações de saúde pública. Definir quais tratamentos ou medicamentos 
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devem ser fornecidos pelo Sistema Único de Saúde é um problema estrutural. 
Demandaria alterações em toda a dinâmica do sistema, nas alocações orça-
mentárias, nos critérios científicos que orientam a incorporação de novas tec-
nologias etc. Mas nenhuma ação, individual ou coletiva, pretende fazer isso. 
Os milhares de ações relativas a esse caso requerem tratamentos ou medica-
mentos específicos, para uma pessoa ou para todas as que estiverem naquela 
situação, sem se importar, por exemplo, com o impacto orçamentário cumu-
lativo das condenações que, hoje, atinge cifras bilionárias.

A solução mais ajustada para demandas em caso de direitos fundamentais 
como acesso a saúde, educação, devem ser ajuizadas pelos legitimados, especial-
mente o Ministério Público e Defensoria Pública por intermédio de ações estru-
turais, uma vez que esse tipo de ação produz resultado mais abrangente para um 
maior número de pessoas do que as demandas individuais.

O processo estrutural, pela sua natureza, interfere muito menos na gestão 
administrativa do Poder Executivo, uma vez que o processo passa por fases de 
instrução, oitiva das partes, consulta a especialistas e a sentença não garante ape-
nas a prestação de uma obrigação e sim a melhoria de uma prestação de serviços 
públicos, que pode ser feita através de um plano, com as suas fases de execução 
o ajuste monitoradas pelo Poder Judiciário.

5.  Conclusão

Ao longo deste estudo verificamos que o ativismo judicial em ações indi-
viduais não se apresenta como a medida mais eficiente de correção de política 
pública de acesso a saúde ou demais direitos fundamentais expressos na Consti-
tuição Federal de 1988.

O ativismo judicial tem se mostrado uma solução alternativa de ocupação 
de espaços vazios do Poder Executivo e Judiciário, uma vez que a população 
busca o atendimento de suas necessidades pela via judicial.

A inércia do executivo e do Judiciário se dá em razão do direcionamento 
de políticas e agendas para temas mais confortáveis, uma vez que certas políticas 
como a atenção à saúde não estão sendo priorizadas, ocorre que pelo fato de não 
haver um atendimento aos anseios sociais o Judiciário por vezes excede suas 
competências e decide questões através da intepretação da constituição e não da 
existência de lei que estabeleça de forma clara o deferimento de certos pedidos.

No estudo também foi observado que algumas decisões de cunho ativistas 
podem provocar problemas de ordem administrativa e orçamentária, uma vez 
que ao deferir uma tutela muitos Juízes não possuem o conhecimento do plano 
orçamentário do poder Executivo e por vezes uma decisão pode inviabilizar o 
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orçamento de toda uma política pública, também se observa que num processo 
deferimento de pedido de medicamentos, tratamentos, próteses, nem sempre o 
decisor conta com especialistas para assegurar que o pedido é razoável ou que 
outros tratamentos ou medicamentos poderiam ter o mesmo efeito com um cus-
to menor.

O artigo não esgotou a pesquisa referente ao tema, entretanto, restou 
comprovado que os processos estruturais são uma solução muito mais eficaz no 
atendimento das necessidades sociais em situações de crise, uma vez que produz 
resultados que atingem ao maior número de pessoas que necessitam da presta-
ção de direitos fundamentais.

É notório no estudo realizado que os legitimados, especialmente o Mi-
nistério Público e a Defensoria Pública necessitam usar de suas atribuições para 
interpor processos judiciais de natureza estrutural com vistas a trazer o atendi-
mento das necessidades publicas de forma mais ampla, o que não ocorre com os 
processos individuais.

Finalmente podemos inferir que o processo estrutural não exclui o ati-
vismo judicial, no entanto se mostra como uma forma mais técnica de soluções 
de conflito, pois contam com a participação de todos os atores do processo, a 
avaliação de especialistas e ainda com o monitoramento e ajuste das decisões à 
realidade das necessidades sociais.
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O BOLSA FAMÍLIA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

CIDADANIA DEMOCRÁTICA E  
AUXÍLIO-FINANCEIRO
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Fabiana Sabino de Oliveira Cebolão2

Resumo: Em face da extrema pobreza que assola o Brasil, bem como do alto 
nível de desigualdade social, o Programa Bolsa Família surgiu com o propósito 
de garantir auxílio financeiro às famílias mais necessitadas. No entanto, embora 
essa política pública não estabeleça como objetivo a inserção política dos bene-
ficiários, vislumbra-se que é uma consequência positiva que deriva da aferição 
de renda, assim como a construção de uma cidadania democrática a pessoas 
que nunca perceberam nenhuma renda de maneira regular. Nesse sentido, surge, 
pela primeira vez, a possibilidade de gozo a esses cidadãos dos seus direitos so-
ciais e fundamentais. O presente artigo científico visa analisar o programa Bolsa 
Família à luz das características concernentes às políticas públicas, destacando 
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sua importância frente ao combate à fome e à extrema pobreza, problemas ainda 
presentes no Brasil. Ademais, analisa-se como o programa assistencial influencia 
diretamente no desenvolvimento econômico, social e democrático dos sujeitos 
que são seus beneficiários, sujeitando-os a uma maior possibilidade de parti-
cipação política e cultural na sociedade, bem como auxiliando na construção 
de sua cidadania democrática. Trata-se de pesquisa qualitativa, eminentemente 
bibliográfica e documental, que utiliza o método hipotético-dedutivo, para tes-
tar a hipótese inicial, de que o Bolsa Família contribui para a inserção política e 
construção inicial da cidadania democrática de seus beneficiários. Inicialmente, 
discute-se o Programa Bolsa Família, demonstrando seus objetivos e consequên-
cias. No item subsequente, analisa-se a eficácia do mencionado Programa como 
política pública. Na sequência, aborda-se o papel do bolsa família na efetivação 
dos direitos fundamentais de seus beneficiários. Por fim, apresenta-se a conclu-
são do presente estudo.

Palavras-chaves: Programa Bolsa Família. Política Pública. Direitos Funda-
mentais. Cidadania democrática. Auxílio-financeiro.

Abstract: In view of the extreme poverty that plagues Brazil, as well as the 
high level of social inequality, the Bolsa Família Program was created with the 
purpose of guaranteeing financial assistance to the most needy families. How-
ever, although this public policy does not establish the political insertion of the 
beneficiaries as an objective, it is seen that it is a positive consequence that de-
rives from the measurement of income, as well as the construction of a demo-
cratic citizenship to people who never perceived any income on a regular basis. 
. In this sense, for the first time, the possibility of enjoying these citizens their 
social and fundamental rights arises. This scientific article aims to analyze the 
Bolsa Família program in the light of the characteristics concerning public poli-
cies, highlighting its importance in the fight against hunger and extreme pover-
ty, problems still present in Brazil. Furthermore, it analyzes how the assistance 
program directly influences the economic, social and democratic development 
of the subjects who are its beneficiaries, subjecting them to a greater possibility 
of political and cultural participation in society, as well as helping to build their 
democratic citizenship. It is a qualitative research, eminently bibliographic and 
documentary, which uses the hypothetical-deductive method, to test the initial 
hypothesis, that Bolsa Família contributes to the political insertion and initial 
construction of the democratic citizenship of its beneficiaries. Initially, the Bolsa 
Família Program is discussed, demonstrating its objectives and consequences. 
In the subsequent item, the effectiveness of the mentioned Program as a public 
policy is analyzed. Following, the role of Bolsa Família in the realization of the 
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fundamental rights of its beneficiaries is addressed. Finally, the conclusion of the 
present study is presented.

Key words: Democratic citizenship. Bolsa Família Program. Political inser-
tion. Fundamental rights. Social rights.

Sumário: 1. introdução. 2. O programa bolsa família: objetivos e consequên-
cias. 3. Análise da eficácia do programa bolsa família como política pública. 4. 
O papel do bolsa família na efetivação dos direitos fundamentais. 5. Conclusão. 
6. Referências.

1.  Introdução

O Brasil, historicamente, é um país atrasado economicamente em compa-
ração aos países desenvolvidos do globo. Tal atraso não se limitou somente no 
que tange a revolução industrial e ao estímulo a economia nacional, embora tais 
fatos sejam relevantes para o que é proposto analisar no presente artigo, verifica-
-se um descompasso brasileiro até mesmo no que consideramos como “pobreza”.

De acordo com dados do El País (2019), atualmente, o Brasil soma 13,5 
milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, ou seja, vivendo com uma 
renda mensal de até R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco) reais. Dessa forma, há 
uma presunção de que essas pessoas necessitam de auxílio financeiro e de opor-
tunidades de emprego para melhorar a sua condição de vida, pois a situação de 
pobreza desses brasileiros compromete o alcance de sua cidadania democrática 
e de sua inserção política na sociedade, tangenciando a violações de direitos e 
garantias fundamentais e sociais.

O Programa Bolsa Família, como será melhor apresentado no presente 
artigo, através do seu objetivo principal, qual seja, prestar o auxílio financeiro a 
famílias de baixa renda, logra êxito em alcançar objetivos – nada – secundários, 
mas igualmente importantes, como o acesso a bens básicos de consumo, a opor-
tunidade de democratizar debates políticos e sociais, e a efetivação do respeito à 
dignidade da pessoa humana desses beneficiários.

O presente artigo científico visa analisar o Programa Bolsa Família à luz 
das características concernentes às políticas públicas, destacando sua importân-
cia frente ao combate à fome e à extrema pobreza, problemas estes ainda pre-
sentes no Brasil. Assim, analisa-se como o programa assistencial influencia di-
retamente no desenvolvimento de seus beneficiários, sujeitando-os a uma maior 
possibilidade de participação política e cultural na sociedade, bem como auxi-
liando na construção de sua cidadania democrática.
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Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa, eminentemente bi-
bliográfica e documental, que utiliza o método hipotético-dedutivo, para dis-
cutir os principais impactos e consequências da Bolsa Família na vida de seus 
beneficiários. Ademais, será testada a hipótese inicial de que o Bolsa Família 
contribui para a inserção política e construção inicial da cidadania democrática 
de seus beneficiários, refutando-a ou validando-a.

Estruturalmente o presente artigo encontra-se dividindo em cinco itens, 
sendo o primeiro esta introdução; o segundo que realiza uma delimitação do 
programa Bolsa Família, analisando seus objetivos e consequências. No item 
subsequente, o terceiro, analisa-se a eficácia do mencionado Programa como 
política pública. Na sequência, aborda-se o papel do bolsa família na efetivação 
dos direitos fundamentais de seus beneficiários. Por fim, apresenta-se a conclu-
são deste estudo

2.  O programa bolsa família: objetivos e consequências

O Programa Bolsa Família (PBF) consiste em um Programa social de 
transferência direta de renda com condicionalidades (no plano da educação, 
saúde e assistência social), que visa auxiliar financeiramente famílias que se en-
contram em situação de pobreza e extrema pobreza. Foi criado em 20 de outubro 
de 2003, por meio da promulgação da Medida Provisória nº 132, pelo ex-Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, convertida, em 09 de janeiro de 2004, na Lei nº 
10.836, posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro 
de 2004.

Antes de adentrar na discussão acerca do PBF, é importante mencionar 
que, de acordo com as informações oficiais do Governo Federal, em maio de 
2020 um total de 14.28 milhões de famílias receberam o benefício do Bolsa Fa-
mília (GOVERNO FEDERAL, 2020).

Nos termos do art. 2º da Lei nº 10.836/2004, existe dois tipos de benefícios: 
o básico, concedido para famílias que vivem em situação de extrema pobreza 
(com renda mensal per capita de até R$ 89,00 reais) por pessoa, sendo o auxílio 
financeiro a ser pago em igual valor; e variável, que é concedido às famílias em 
situação de pobreza ou extrema de pobreza (com renda mensal per capita de R$ 
89,00 reais até R$ 178,00), desde que possuam em seu núcleo familiar gestantes, 
lactantes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Nesse caso, o valor do benefício 
é de R$ 41,00 (quarenta e um reais) e cada família pode acumular até 05 (cinco) 
benefícios por mês, totalizando R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) mensais.

O Bolsa Família possui como objetivo principal a superação da pobreza 
ou extrema pobreza. Para alcançar o referido objetivo, o Programa delimita 03 



 281

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

(três) eixos de atuação: o auxílio financeiro, através da transferência de renda; 
o acesso a serviços públicos como saúde, educação, segurança alimentar e as-
sistência social; coordenação conjunta com os três poderes da nação, a fim de 
apoiar essas famílias, promovendo a superação da situação de vulnerabilidade e 
pobreza. (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2015).

Primeiramente, cumpre ressaltar que embora haja essa transferência fi-
nanceira para famílias que, em sua maioria, nunca receberam qualquer outro 
tipo de renda fixa, é importantíssimo que haja um reajuste desse valor3, devido 
ao fato de ainda ser insuficiente para alcançar, em sua plenitude, os objetivos que 
o programa assistencial em comento se propôs a atingir.

Ademais, verifica-se que, expressamente, o Programa Bolsa Família não 
busca alcançar a cidadania democrática e a inserção política dos seus benefici-
ários. É que não se trata de um dos objetivos concretos do PBF, mas é um efeito 
colateral muitíssimo bem-vindo para os seus beneficiários.

À vista disso, cumpre ressaltar que não há como possibilitar a aferição de 
renda às famílias que não possuíam qualquer tipo de financiamento (ainda mais 
fixo como no caso do PBF), e não promover, em consequência, a concretização 
de direitos fundamentais e sociais, os quais, ainda que estejam em grau insu-
ficiente para o ideal democrático de cidadania, minimamente colaboram para 
uma sociedade menos desigual.

Nesse sentido, Rego e Pinzani reforçam o referido posicionamento. 
Acompanhe:

Na grande maioria das famílias pesquisadas, o BF representa o único rendi-
mento monetário percebido e, em vários casos, constitui a primeira experiên-
cia regular de obtenção de rendimento. Antes disso, a vida se resumia a luta 
diária para obter comida, que poderia vir da casa, ou até mesmo da ajuda de 
familiares (REGO; PINZANI, 2014, p. 195).

Desse modo, observa-se que a renda é um dos principais fatores capaz de 
libertar o indivíduo “[...] das necessidades prementes à manutenção da vida e, 
não separadamente, da alteração das subjetividades das pessoas” (REGO; PIN-
ZANI, 2014, p. 195). Ademais, a renda possui o condão de despersonalizar o 
sujeito, bem como individualizá-lo, a partir do momento em que o torna capaz 
de ser um consumidor e o liberta de laços tradicionais de restrição.

Frisa-se, diante do exposto, que de modo algum se defende um con-
tentamento por parte dos beneficiários para com o valor a ser recebido, mas 

3 Essa questão será discutida no decorrer do artigo.
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se aplaude o avanço, ainda que insuficiente, que o auxílio financeiro do PBF 
proporciona a essas famílias, tema este que será mais bem desenvolvido no 
próximo item.

No entanto, cumpre ressaltar que um dos pilares que sustentam o Programa 
é lograr êxito em romper, pouco a pouco, o ciclo intergeracional da pobreza, o 
qual se define como a prorrogação, de geração em geração familiar, dessa situação. 
Para as famílias, que vivenciam esse ciclo vicioso, é como se fosse seu único desti-
no, como se não houvesse outra forma de viver, tampouco qualquer circunstância 
que lhes dê esperança de uma realidade distinta da qual estão inseridas.

Diante disso, afirma-se que essa possibilidade de renda, antes nunca vista 
pelos beneficiários do PBF, remete-os a concretização de seus direitos civis e so-
ciais. Como essas pessoas conviviam com um nível altíssimo de privação de suas 
necessidades mais básicas, a partir do momento que o Estado lhes possibilita 
suprir, ainda que minimamente, o básico – no caso, a fome –, abre-se margem 
para que novos desejos e sentimentos pessoais passem a aflorar no indivíduo.

Basicamente, é como se o indivíduo começasse a se enxergar como sujeito 
de direitos, e não somente como alguém que se preocupava exclusivamente com 
a próxima refeição. É a partir desse cenário que o indivíduo passa a construir a 
sua cidadania democrática, pois começa a ser possuidor de sentimentos e valores 
que antes inimagináveis. Nesse sentido preleciona Rego e Pinzani (2014, p. 202): 
“A ausência desse mínimo atuando nos níveis mais profundos de sua subjetivi-
dade impede que os indivíduos adquiram condições para se converterem em 
sujeitos de direitos, demandantes de justiça social, e isso representa, mais uma 
vez, um déficit de capabilities”.

Destarte, a “libertação da ‘ditadura da miséria’” (REGO; PINZANI, 2014, 
p. 203) permite que o indivíduo comece a galgar a sua liberdade individual, já 
que possui instrumentos que possibilitam uma programação maior de sua pró-
pria existência, circunstância esta essencial no tocante a cidadania desses sujei-
tos. O cenário é ainda mais profundo quando se refere as mulheres beneficiadas 
do Bolsa Família, na medida em que são libertas de opressões familiares e de 
dominações acerca de suas próprias vidas.

Não obstante a isso, constatou-se que essas mulheres, ao aferir renda re-
gular, conseguiram sair de casamentos difíceis, o que por si só demonstra que a 
concretização de direitos e garantias fundamentais, como a dignidade humana, 
perpassa por variáveis complexas a natureza humana, e que só são efetivadas 
quando se permite que o indivíduo se sinta seguro financeiramente para tomar 
essas decisões pessoais. Em síntese, a possibilidade de se contar, mensalmente, 
com uma renda monetária, faz com que essas mulheres se sintam verdadeira-
mente humanas. (REGO; PINZANI, 2014, p. 204).
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Ademais, tal fato ajuda a construir a cidadania democrática dos benefi-
ciários do Bolsa Família. É importante primeiro mencionar que o conceito de 
cidadania nos remete ao debate sobre direitos, liberdade, igualdade social e jul-
gamento político, sem olvidar das dimensões tangentes a diversidade, identidade 
política e direitos humanos (ARAÚJO, 2012, p. 149). Dessa forma, ao nos refe-
renciarmos a pessoas que sequer tinham o que comer, não há como afirmar que 
esses brasileiros, embora detentores de direitos e garantias fundamentais, de fato 
pudessem exercer a sua cidadania.

Aliás, cumpre ressaltar que embora o PBF seja um caminho para a pro-
moção da efetivação da cidadania, essa ainda não ocorre de maneira plena e 
irrestrita, pois, frisa-se novamente, o benefício assistencial do programa em co-
mento é insuficiente para alcançar tal fato, precisando de ajustes. No entanto, ao 
permitir que o indivíduo se reconheça, ainda que tardiamente, como detentor 
de dignidade e de direitos humanos, isso abre margem para a democratização do 
sujeito, inserindo-o no debate político.

Tal fato se comprova na medida em que consideramos o “círculo virtuoso 
dos direitos” formulado por Marshall (1967), o qual estabelece que a partir do 
momento em que é dada a oportunidade para um direito se expandir, nasce a 
oportunidade de um outro direito ser desenvolvido por meio de reivindicações.

Portanto, ao fornecer auxílio financeiro para os beneficiários do PBF, su-
prindo assim a sua necessidade mais urgente, qual seja, a da fome, tal fato enseja 
na reivindicação para que mais um direito se expanda, e assim o círculo segue ad 
eternum, construindo um novo corolário de direitos e garantias fundamentais. 
“[...] Isso se vislumbra no fato de as entrevistadas não deixarem de reclamar da in-
suficiência da bolsa e quererem mais renda [...]” (REGO; PINZANI, 2014, p. 221).

É nesse sentido que ocorre a construção da cidadania democrática desses 
indivíduos, mormente quando conseguem enxergar a si próprios como cidadãos 
de direitos, como sujeitos que possuem garantias. Destarte, considera-se o Bolsa 
Família como uma política pública de urgência moral, ou seja, basicamente é um 
direito à vida, pois é dada a “oportunidade” para o beneficiário (sobre)viver4.

Ainda que essa afirmação cause estranheza, é necessário relembrar que 
se faz menção no presente artigo a pessoas que, considerando as suas realidades 
de vida, nunca receberam qualquer tipo de renda regular, e agora, pela primeira 

4 Aqui, usa-se a expressão “(sobre)viver”, pois considera-se ambos os termos, tanto o 
de possibilitar que essas famílias em situação de extrema pobreza possam sobreviver com o 
auxílio financeiro do Programa Bolsa Família, como viver com um nível, ainda que mínimo, 
de nutrição.
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vez, auferem um auxílio financeiro, ainda que insuficiente, mas determinante no 
redirecionamento do curso de suas vidas.

Desse modo, a política de transferência estatal de renda no Brasil atual não 
é simplesmente uma política de urgência moral que garante o direito à vida, 
mas representa ainda o primeiro passo à substantivação da nossa democracia. 
Foram assim, na história e em diversas situações nacionais, as urgências mo-
rais, quando reconhecidas como tais pelo Estado, que deram início a proces-
sos democráticos mais profundos. (REGO; PINZANI, 2014, p. 221).

Desta forma, é possível observar que o indivíduo começa a ser inserido 
politicamente, na medida em que se sente digno de participar, como comunida-
de, de um debate acerca de seus interesses, mormente em situações que perpe-
tuava uma exclusão dos pobres em dialogar sobre o que a si mesmos compete, 
verificando-se uma inclusão social e política dessas pessoas. Assim, a garantia de 
democratizar o debate começa a galgar o processo de reconhecimento da con-
dição de cidadão, resultando no respeito pela dignidade da pessoa humana e da 
cidadania democrática.

 Finalizadas as supracitadas considerações, analisar-se-á o Programa 
Bolsa Família como Política Pública.

3.  Análise da eficácia do programa bolsa família como política pública

Primeiramente, insta conceituar política pública, a fim de se proceder 
com a análise do Programa em comento. Preleciona Saraiva e Ferrarezi que:

[...] Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 
social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. 
[...] É possível considerá-las como estratégias que apontam para diversos fins, 
todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam 
do processo decisório. A finalidade última de tal dinâmica¹¹ – consolidação 
da democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – 
constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem deter-
minada política. (SARAVIA; FERRAREZI, 2006, p. 28-29).

Desse modo, salienta-se que os referidos autores destacaram a consolida-
ção da democracia e da justiça social, primórdios essenciais para a concretização 
de direitos e garantias fundamentais. Igualmente importante, mas sobretudo, 
de maneira mais simplista, Secchi (2016, p. 02) conceitua política pública como 
sendo “[...] uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”. Nesse 
sentido, conforme já comentado anteriormente, o problema público que o Pro-
grama Bolsa Família visa combater é a fome e a extrema pobreza.
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Cumpre ressaltar que o PBF se mostrou ainda mais importante no atual 
contexto de Pandemia decorrente da proliferação do Coronavírus, causador da 
doença Covid-19, porquanto diversas famílias subsistem apenas com o auxílio 
financeiro do programa em comento. Ademais, vislumbrou-se a necessidade do 
Estado em promover mais medidas assistencialistas como essas, à vista que res-
tou confirmado que apenas o valor atribuído à essas famílias, decorrente do PBF, 
não bastava para supri-las na totalidade de suas necessidades básicas, surgindo a 
figura do Auxílio Emergencial.

O Auxílio Emergencial fora criado com intuito de assegurar uma renda 
mínima aos brasileiros, os quais se encontram em situações de vulnerabilidade, 
durante a Pandemia da Covid-19, sendo pago no valor de R$ 600,00 (seiscentos 
reais). No caso de mães e chefes de família, o benefício é recebido individual-
mente, mas em dobro, ou seja, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (MINISTÉRIO 
DA CIDADANIA, 2020).

Popularmente, apelidou-se o referido Auxílio Emergencial como “coro-
navoucher”, sustentando o senso comum de que algumas pessoas enxergam as 
medidas assistencialistas promovidas pelo Governo Federal como cortesia, dá-
diva presidencial, presente etc., no entanto, insta assinalar que há uma grande 
diferença entre a ideia de voucher e de direito.

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) determina, 
em seu art. 6º, que são direitos sociais, dentre outros, a alimentação e o lazer. 
Portanto, quaisquer medidas que visem proporcionar um auxílio financeiro à 
população de baixa renda não devem ser tratadas como mero ato voluntário de 
gestão estatal, mas definitivamente como cumprimento de uma função estatal, 
qual seja, o de efetivar direitos previstos na Carta Magna.

Preleciona Piedade e Moreira:

As políticas públicas são formas de regulação e intervenção na sociedade, me-
diante ação ou omissão do Estado, que articulam diferentes sujeitos, portadores 
de expectativas e interesses diversos, em torno de recursos produzidos social-
mente, com vistas a responder as situações consideradas problemáticas, visan-
do a promoção do bem-estar dos diversos segmentos societários. (2014, p. 08).

Diante do exposto, não se pode considerar que uma política pública será 
bem-sucedida de forma despretensiosa. Ao revés, é necessário todo um con-
junto de fatores que possam permitir o sucesso dessa política, propiciando uma 
verdadeira mudança na sociedade. Portanto, não basta tão somente atribuir aos 
beneficiários do Bolsa Família a responsabilidade pelo sucesso do Programa. Na 
verdade, é de suma importância que toda a sociedade seja participativa, com o 
fulcro de expandir a concretização de direitos e garantias.
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Além disso, não se pode deixar de destacar que o sucesso de uma política 
pública está estritamente associado com a situação socioeconômica de um país. No 
caso do Brasil, reconhecido como um país subdesenvolvido e que tenta, aos tran-
cos, galgar destaque perante aos outros países, ainda há a necessidade de interação 
entre toda a sociedade e representantes políticos. (PIEDADE; MOREIRA, 2014).

Portanto, enquanto alguns partidos políticos, reconhecidos como de ex-
trema direita e neoliberais, buscarem deslegitimar iniciativas assistencialistas de 
distribuição de renda, a exemplo do Programa Bolsa Família, o qual é alvo de 
diversas críticas5, perpetuando sensos de meritocracia como a resposta para 
os problemas do Brasil, o caminho de concretização dessa política pública será 
árduo e longo, distanciando-se, cada vez mais, do momento em que não será 
mais necessário adotá-lo.

Nesse sentido, é importante que hajam redes de coordenação efetiva en-
tre os governos municipais e regionais, juntamente com o Governo Federal, 
devendo “articular ações coletivas que compartilhem esforços e reflitam sobre 
a problemática no espaço local em conjunto com a comunidade” (PIEDADE; 
MOREIRA, 2014, p. 10).

Tamanha é a importância da participação dos governos locais em articu-
lar ações que estimulem o debate crítico e inclusivo de programas como o BF, 
que ao se envolverem como coadjuvantes de uma estratégia política em que se 
valoriza e se autentica a evolução desses sujeitos, tal fato acarreta, necessaria-
mente, em uma sociedade mais democrática e menos desigual.

Coadunando com o exposto, asseveram Piedade e Moreira (2014, p. 10) 
que: “[...] uma forma eficiente a fim de que se melhorem as políticas sociais é o 
comprometimento e empenho dos governos locais e a participação da ativa da 
sociedade civil. Pois, a participação é o fundamento primeiro do exercício da 
cidadania”.

Destarte, além do desenvolvimento econômico e do estímulo ao mercado, 
já que os beneficiários de um programa assistencialista, a exemplo do Bolsa Famí-
lia, poderão usufruir de bens de consumo, incluindo-se como consumidores, mo-
vimentando a máquina econômica e estimulando o desenvolvimento do país, além 
disso, há também um desenvolvimento em facetas antes nunca exploradas por esses 
sujeitos, tal como a educação política e a construção de uma cidadania democrática.

Portanto, para considerar que uma política pública é efetiva em sua ple-
nitude, além do fato de que contribui para o desenvolvimento econômico e 

5 Algumas críticas são pertinentes, a exemplo da insuficiência do valor, como é bem 
reconhecido no presente texto.
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democrático da sociedade, também é mister avaliar se há uma submissão ao 
debate público, uma vez que não há como proceder com a análise minuciosa 
acerca da efetividade do PBF se os atores, tanto públicos, quanto privados, não 
dialogam.

Observa-se, entretanto, que grande parte do motivo pelo qual algumas 
pessoas enxergam medidas assistencialistas como “dádivas presidenciais”, deve-
-se ao fato da própria construção de autoimagem de inferioridade e demérito a 
qual estão submetidas. Em outras palavras, esse brasileiro nunca se enxergou 
como cidadão, como sujeito de direitos, até aquele momento, ao passo que as-
socia, de forma inevitável, ao Governo vigente a realização de suas necessidades 
mais básicas, alimentando o desejo de gratidão e de dívida para com a autorida-
de executiva.

No tocante a esse caráter do Programa Bolsa Família, como uma cortesia 
ou efetiva obrigação estatal, restou constatado que a maioria dos beneficiários o 
consideravam como um “favor” do Governo. Essa convicção, não só comprome-
te a efetividade da política pública em proporcionar a inserção política e a cida-
dania democrática dos cidadãos que percebem o auxílio, já que os submeteriam, 
ainda mais, a um ciclo de auto dependência, bem como reforça o sentimento de 
inferioridade que essas pessoas constroem sobre si mesmas.

[...] O passado sem assistência alguma do Estado parece confirmar a ideia 
de favor, de dádiva em relação ao BF. Essa concepção somente será alterada 
quando existirem políticas de cidadania no sentido mencionado ao longo de 
todo o texto, ou seja, políticas culturais integradoras, criação de espaços pú-
blicos de encontro, debate e deliberação. [...] (REGO; PINZANI, 2014, p. 217).

Diante do exposto, é mister que haja uma expansão do espaço de debate, 
o que enseja, necessariamente, em uma valorização da dignidade da pessoa hu-
mana daquele cidadão, já que será permitido a ele se ver, ainda que tardiamente, 
como um ser possuidor de voz, de desejos, e principalmente, de ter o direito de 
reivindicar o que de fato é seu, removendo a imagem de que o Governo está fa-
zendo isso ou aquilo devido ao fato de ser um “governo bom”.

Cumpre ressaltar que não se desmerece tentativas governamentais, ain-
da que de cunho estritamente político6, que visem beneficiar as classes mais 
desfavorecidas, promovendo, assim, o combate à desigualdade social. 

6 Ainda que possam ser promovidas com claro cunho de manutenção em cargos de 
autoridade, se sopesarmos esse fato com o fornecimento de medidas que beneficiem a classe 
de baixa renda, concedendo alimentação, lazer e saúde, há de se concordar que antes feito 
dessa forma, do que não feito de modo algum.
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Entretanto, tal fato não deve ser visto como dádiva ou cortesia, mas como 
cumprimento do dever legal de todo e qualquer chefe do poder executivo de 
concretizar direitos sociais.

Ainda sobre esse tema, faz-se necessário comentar que o Governo Federal 
divulgou, em junho de 2020, que estava discutindo a possibilidade de modifica-
ção do nome do Programa Bolsa Família, para “Renda Brasil” (G1, 2020).

 Ainda que haja mudanças no nome, o estímulo à cidadania deve perma-
necer. Conforme já mencionado no presente artigo, o PBF é visto como uma 
política pública de urgência moral, pois embora se tenham evidências de que há 
consequências positivas aos beneficiários, que fogem do fornecimento da ali-
mentação básica, uma vez que também proporciona a sua inserção cultural, po-
lítica e amplia a sua possibilidade de lazer, ainda não se pode afirmar que o Bolsa 
Família é uma política pública de cidadania.

Ao promover o desenvolvimento econômico e democrático da população 
de baixa renda, há um incentivo à cidadania, mas em níveis ainda muito baixos. 
A desigualdade social no Brasil, a estereotipização do pobre brasileiro e o pre-
conceito com essas classes sociais são fatores que ainda precisam ser combati-
dos para a devida promoção do ideal de cidadania. Trata-se, na verdade, de um 
caminho longo e árduo, mormente quando se evidencia o atraso em iniciar esse 
processo de democratização da população de baixa renda.

Em sendo assim, embora esses pequenos avanços ainda sejam insuficien-
tes, ao menos são, de fato, avanços. Ainda que tardiamente, confere-se destaque 
ao papel de construção da cidadania democrática que, hoje, está em desenvolvi-
mento no Brasil. É importante que o Estado se mantenha ativo e na persecução 
por políticas públicas que incentivem a cultura e o debate político a essas classes.

Além disso, deve haver, em conjunto com essas políticas, certas medidas 
específicas “[...] voltadas à libertação das mulheres e dos homens pobres, assim 
como dos negros, e à erradicação dos estereótipos e preconceitos seculares que 
pesam sobre suas vidas” (REGO; PINZANI, 2014, p. 218-219). Nesse sentido, 
não basta o pagamento mensal, a título de auxílio financeiro, com o único fito de 
prover alimentação básica, mas a todo o corolário de direitos que essa população 
de baixa renda precisa.

Ao incluir essas pessoas no debate político e cultural, inserindo-as na so-
ciedade e, assim, libertando-as do padrão de vida o qual havia sido imposto a 
elas desde o momento de seu nascimento, essa mudança de perspectiva as tor-
nam hábeis para galgar um nível ainda maior de autonomia individual. Ora, ao 
introduzir questões atinentes a cidadania e democracia, só é possível construir 
o raciocínio de uma sociedade democrática quando os sujeitos que a pertencem 
são livres, autônomos.
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No entanto, retornando o debate acerca da efetividade do Bolsa Família 
como uma política pública, verifica-se que, conforme Inojosa (2011, p. 11), dois 
fatores são determinantes para a avaliação de uma política pública: primeira-
mente, focar em segmentos específicos da população, possuindo uma base regio-
nal; e atentar-se, com cuidado, aos seus resultados e impactos.

Nesse sentido, observa-se que o PBF é muito bem delimitado quanto ao 
segmento populacional que visa atender, na medida em que se tratam de famílias 
de baixa renda, em condições de miserabilidade, com o fito de erradicar a pobre-
za e a extrema pobreza. Em relação aos resultados e impactos, verificam-se que, 
conforme já mencionado, há consequências secundárias tangentes a propiciação 
de renda, pois permitem ao sujeito usufruir do mercado, além de influenciá-lo 
a inclusão social.

Nesse sentido, Kupfer (2009) declara que programas assistencialistas, os 
quais visam a transferência de renda, a exemplo do PBF, são, na verdade, “mul-
tiplicadores no conjunto da economia”. Portanto, propor o fim de tal programa 
diante da mera alegação que se trata de uma espécie de “muleta” para as cama-
das mais pobres da sociedade brasileira, as quais, de acordo com essa teoria, 
apoiam-se no Bolsa Família e negam qualquer estímulo ao desenvolvimento, na 
verdade, desdobram-se em tentativas factíveis de manter a concentração de ren-
da, cada vez mais, na mão de poucos.

4.  O papel do bolsa família na efetivação dos direitos fundamentais

O PBF é, além de necessário para a manutenção da vida de seus bene-
ficiários, um estímulo essencial para o início de uma caminhada em que será 
oportunizada a garantia de direitos fundamentais e individuais. Nesse sentido, 
conforme já mencionado anteriormente, é mister que haja uma expansão do 
espaço de debate, o que enseja, necessariamente, em uma valorização da digni-
dade da pessoa humana do cidadão beneficiário do Programa Bolsa Família, já 
que será permitido a ele se ver, ainda que tardiamente, como um ser possuidor 
de voz, de desejos, e principalmente, de ter o direito de reivindicar o que de 
fato é seu.

Ao permitir que o sujeito se reconheça como cidadão que goza de direitos 
e garantias fundamentais, tal fato não só exige a efetivação de políticas que o 
favoreçam e o retirem do estado de miséria e pobreza, mas também incentiva e 
defende que mais e mais ações como essas sejam implementadas, tanto em âm-
bito nacional, quanto em âmbito municipal.

Dessa forma, essa construção de autoimagem pessoal, a qual se reveste 
de conscientização e respeito por si e pelos outros, possui o condão de remover 



290 

Vanessa Rocha Ferreira | Fabiana Sabino de Oliveira Cebolão

a percepção de que o Governo é autor de uma política pública de transferência 
de renda devido ao fato de ser um “governo bom”, embora não se desmereça 
tentativas governamentais, ainda que de cunho estritamente político7, que vi-
sem beneficiar as classes mais desfavorecidas, promovendo, assim, o combate à 
desigualdade social.

Entretanto, tal fato não deve ser visto como um favor ou cortesia, mas 
como o cumprimento do dever legal de todo e qualquer chefe do poder executi-
vo de concretizar direitos sociais constitucionalmente assegurados.

Nesse sentido, observa-se que o Bolsa Família é, antes de tudo, o próprio 
reconhecimento da urgência moral que o tema demanda. Trata-se, portanto, de 
uma necessidade que só passou a ser atendida há pouco tempo. Por óbvio, não 
se pode exigir que haja uma mudança súbita na sociedade, mormente quando a 
desigualdade social e o preconceito com a população de baixa renda são presen-
ciados há séculos.

Isso significa que essas pessoas estarão gozando de seus direitos sociais e 
civis. Assim, pode-se afirmar que uma política pública, no presente caso, o Bolsa 
Família, não se restringe como uma mera medida assistencial, que visa o auxílio 
financeiro com fito de fornecer ajuda a famílias de baixa renda.

Ao revés, tamanha a importância de uma política pública deriva do fato 
de que essa, por sua vez, precisa incluir o cidadão beneficiário no corpo político. 
Portanto, essa política pública se transforma num programa de cidadania no 
sentido estrito. (REGO; PINZANI, 2014).

A cidadania, como processo de aquisição de direitos e de capacidades para 
seu gozo por parte das pessoas, portanto, como direito e capacidade para par-
ticipar da herança material e cultural da civilização, funda a possibilidade de 
aplicação de processos políticos democráticos incessantes de expansão e nor-
matização de novos direitos. (REGO; PINZANI, 2014, p. 226).

Nesse sentido, conferir ao beneficiário essa inserção política não só esti-
mula a cidadania democrática, e em consequência a isso, o estímulo à democra-
cia em seu sentido mais estrito, mas também os torna integrantes da sociedade, 
capacitando-os para viver em conjunto com a comunidade, não só em termos 
espaciais, mas como participantes de um corpo onde suas vozes, opiniões e ex-
periências de vida importam.

7 Ainda que possam ser promovidas com claro cunho de manutenção em cargos de 
autoridade, se sopesarmos esse fato com o fornecimento de medidas que beneficiem a classe 
de baixa renda, concedendo alimentação, lazer e saúde, há de se concordar que antes feito 
dessa forma, do que não feito de modo algum.
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Na verdade, o único modo de incluir indivíduos no corpo político de uma 
sociedade é através da capacitação individual, ou seja, tornando-os capazes de 
agir. É imprescindível que o sujeito se enxergue como titular de direitos e ga-
rantias, mormente porque é um ser capaz de ter atitudes que possam reverberar 
resultados de suas próprias escolhas, e não como mera aceitação da condição de 
vida que uma vez lhe fora imposta. Porém, para tanto, é necessário o exercício de 
algumas funções humanas. (ARENDT, 1989).

Diante disso, torna-se possível ao beneficiário do Programa Bolsa Família 
a libertação de algumas dimensões antes nunca presenciadas. É importante des-
tacar o que algumas mulheres, beneficiárias do programa em comento, pensam 
a respeito:

De um modo geral, a aprovação do Programa por parte das beneficiadas é 
bastante grande, contudo, não deixam de ressaltar a insuficiência da renda 
recebida para a obtenção de mais melhorias na vida, ganhar mais liberdade 
na escolha dos bens de consumo. Reivindicam mais renda, diante da ausên-
cia quase absoluta de perspectiva de empregos regulares. Seu horizonte de 
expectativas é reduzido, simples. Apenas querem ter acesso a uma vida mais 
digna, habitações melhores do que seus miseráveis casebres, normalmente 
mal iluminados, mal ventilados e exíguos para abrigar toda a família. (REGO; 
PINZANI, 2013, p. 27-28).

Dentre os diversos aspectos positivos do Bolsa Família em promover a 
efetivação de direitos fundamentais, confere-se destaque à emancipação e empo-
deramento da mulher pobre e de periferia. Essas mulheres viviam em contextos 
de abuso, violência e desprezo, sentiam-se totalmente excluídas da sociedade, 
lutando, inicialmente, pelo direito de poderem existir. Com o advento do PBF 
em suas vidas, essas mulheres tiveram, pela primeira vez, a oportunidade de 
possuírem um cartão em seus nomes, decidindo quando, onde e o que comprar.

Consequentemente, esse poder decisório, embora pareça singelo, influen-
cia diretamente e positivamente na autoestima dessas mulheres, fazendo-as per-
ceber que são donas de si, merecedoras de respeito, empatia e de uma vida dig-
na, tornando-as corajosas o suficiente para abdicar relacionamentos abusivos, 
denunciar violência doméstica e a se sentirem capazes de construir um futuro 
diferente para si.

Surgem as vozes das mulheres apontando para os sentidos do uso do dinheiro 
em relação às esferas do masculino e do feminino e da (re) organização do 
espaço doméstico, a importância do benefício para a alimentação básica, a 
maior liberdade de compra e a responsabilidade no uso do dinheiro. (DUAR-
TE; WALQUIRIA; PINZANI, 2013, p. 02).
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Ainda que sejam analisados os locais mais miseráveis do Brasil, onde tra-
dicionalmente se visualiza um atraso mais acentuado em termos de desenvol-
vimento regional, ausência de oportunidades de emprego e índices baixíssimos 
de escolaridade, mesmo com todos esses fatores juntos, verifica-se que, com a 
incidência do Bolsa Família na vida dessas pessoas, há a oportunidade de, um 
dia, modificar essa realidade.

Nesse sentido, percebe-se que, ainda nos locais onde era mais dificultoso 
de se proceder com análises atinentes à justiça distributiva, igualdade social e 
democratização cidadã, fora possível vislumbrar um potencial direcionamento 
ao alcance dessas premissas humanas. Portanto, “Em outras palavras, conside-
ra-se que políticas públicas, mesmo compensatórias, portam consigo algum po-
der germinativo de formação de cidadãos em sentido substantivo [...]” (REGO; 
PINZANI, 2013, p. 28).

Em síntese, pode-se delimitar que o indivíduo, ao possuir uma renda 
monetária regular – deixando, assim, de se preocupar somente com questões 
atinentes a sua própria alimentação básica ou de sua família –, começa a se en-
xergar como um ser capaz de satisfazer seus desejos que vão além da subsistência 
física, mas também psíquica, como no caso de beneficiárias que, com o dinheiro 
do Bolsa Família, podem conquistar o então impossível sonho de comprar um 
sofá (MORTON, 2013). Ou seja, sonhos que, para muitos, nunca foram sequer 
perseguidos, para outros, trata-se de uma conquista antes irrealizável.

Ademais, merece destaque o fato de que, devido a oportunidade confe-
rida a esses indivíduos de ter uma renda regular, não há mais a necessidade de 
trabalhos ininterruptos, sem descansos ou folgas, de domingo a domingo, ao 
qual essas pessoas eram submetidas, ou seja, ocorreu uma mudança na forma de 
encarar a prestação do serviço, não sendo mais necessário que se submetessem 
a trabalhos penosos, com remuneração extremamente baixa, violando a sua dig-
nidade como homem-trabalhador. Tornou-se possível, pela primeira vez, que os 
beneficiários do PBF pudessem usufruir de direitos sociais básicos fundamentais 
assegurados constitucionalmente, tais como os períodos de descanso e lazer, sem 
se preocupar com o que lhe é essencial: a alimentação.

 Portanto, observa-se que há a concretização de direitos sociais e funda-
mentais quando a vida do sujeito o permite viver de um modo diferente, além da 
luta incansável pela sua subsistência e de sua família. Na verdade, só é possível 
usufruir uma vida digna quando esses direitos tão básicos são conquistados e 
concretizados. Desse modo, o Programa Bolsa Família logra êxito em começar o 
caminho difícil e trabalhoso que é de desenvolvimento dessas pessoas, tornan-
do-as hábeis em conseguir, um dia galgar sozinhas.
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5.  Conclusão

Ante tudo o que foi exposto nesse trabalho, observa-se que o Programa 
Bolsa Família, ao propor uma ajuda financeira aos seus beneficiários, com prin-
cipal intuito de reduzir os níveis de extrema pobreza e de fome, logrou êxito em 
promover, além de sua finalidade precípua, a inserção política e a construção da 
cidadania democrática de seus participantes.

Esse Programa social de transferência de renda é, na verdade, uma polí-
tica pública de urgência moral, pois lida com problemas de caráter vital ao ser 
humano, que é o fornecimento da alimentação básica.

Ao receber o benefício do Bolsa Família, o beneficiário não só se sente 
finalmente acolhido pelo Estado, como passa a possuir condições de exercer a 
democracia de forma mais ampla, galgando passos ainda maiores rumo à sua 
autonomização individual e factível, uma vez que a sua necessidade mais básica 
foi atendida.

À vista disso, na medida em que o sujeito se enxerga como cidadão de di-
reitos, capaz de tomar decisões pequenas – para alguns, mas determinantes para 
outros – como poder comer quando sentir fome, ou até mesmo, poder escolher 
o que comer, isso o transforma em um sujeito ativo, modificando sua pretérita 
autoimagem de inferioridade, de incapacidade, de alguém que nasceu destina-
do a viver na extrema pobreza, sem chance alguma de crescimento pessoal e 
financeiro.

Embora o PBF tenha logrado êxito em fortalecer conceitos primordiais 
como o da dignidade da pessoa humana, liberdade e igualdade, já que se per-
mite ao indivíduo viver de modo diferente, a ter sonhos, a deixar de se enxergar 
como alguém que todos os dias precisaria se preocupar com a próxima refeição. 
O estudo do Programa em comento escancara a dura e triste realidade brasileira, 
tamanha a desigualdade social que o país ainda enfrenta.

No entanto, frisa-se que o PBF está ainda longe de se tornar uma política 
pública de cidadania, mas, ao menos, é um ponto de partida no longo e tortuoso 
percurso contra a desigualdade e a extrema pobreza.

Assim sendo, reforça-se a necessidade de revisão e aumento no valor a ser 
pago a título do auxílio financeiro; a importância de inserir, mais fortemente, os 
beneficiários no debate político, principalmente no âmbito municipal, tornan-
do-os vozes que fiscalizam, analisam e requerem novos direitos; o estímulo à 
cultura; a erradicação, passo por passo, do preconceito e da estereotipização da 
comunidade pobre, tornando-os verdadeiros autores de suas próprias histórias.

Por fim, é importante mencionar que, ainda que o Bolsa Família seja re-
formulado – como há indícios de ocorrer –, tal como uma eventual mudança em 
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sua denominação, primamos pela manutenção do Programa em persistir com o 
objetivo, ainda que indireto, de construção de uma cidadania democrática, inse-
rindo politicamente seus beneficiários, de estimular o desenvolvimento pessoal 
dessas pessoas, enfim, alcançando, finalmente, a verdadeira democracia. Assim, 
o Programa Bolsa Família se tornará verdadeiramente uma política pública de 
cidadania.
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1.  Introdução

A partir da segunda metade do século XX avançou globalmente uma nova 
consciência ambiental, em especial nos países desenvolvidos, baseada na com-
preensão de que o meio ambiente é fundamental para garantir a sadia qualidade 
de vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana, individualmente analisada, 
bem como da sociedade, difusamente considerada, sendo necessário, portanto, 
compatibilizar o desenvolvimento econômico, que não pode mais ser desregra-
damente predatório, com a preservação ambiental.

Eventos ocorridos — ou pelo menos identificados — principalmente a 
partir da década de 60, como a discussão acerca do esgarçamento da camada de 
ozônio, o aquecimento global e as correlatas mudanças climáticas, os problemas 
relacionados aos resíduos sólidos e, principalmente, à sua destinação, a sensível 
perda de biodiversidade, a escassez de água potável no planeta e as tragédias 
ambientais (tornados, queimadas, tsunamis etc.), serviram para despertar essa 
consciência ambiental, alertando a sociedade de que a relação do homem com 
o meio ambiente deveria ser alterada, para se tornar mais preservacionista, sob 
pena de todos sofrerem as consequências negativas da degradação ambiental.

Nesse contexto de mudanças, a Conferência de Estocolmo, realizada em 
1972, nas palavras de Thomé (2013, p. 43), “destaca-se, portanto, como marco 
das discussões sobre meio ambiente, uma vez que insere a temática ambiental 
na agenda política internacional”, no que foi seguida por diversas outras confe-
rências, como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento (Rio de Janeiro 1992), a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Joanesburgo 2002) e a Conferência das Nações Unidas sobre o De-
senvolvimento Sustentável (Rio de Janeiro 2012).

Entre esses eventos foi editado, em 1987, pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, o chamado Relatório Brundtland – Nosso 
Futuro Comum, que conceituou o desenvolvimento sustentável como o processo 
que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gera-
ções futuras de suprir suas próprias necessidades”, conferindo-lhe notoriedade.

Assim, com a mudança da consciência socioambiental, alterou-se, por 
consequência, a relação jurídica pretendida entre o homem e o meio ambiente, 
abandonando o legislador o viés exclusivamente desenvolvimentista, explorató-
rio, para adotar posicionamento mais moderado, preservacionista.

Contudo, simultaneamente a esse avanço da consciência ambiental, da 
necessidade de sua preservação, fortaleceu-se a discussão acerca da necessidade 
de compatibilizar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento econô-
mico, o que acarretou o fortalecimento do mencionado princípio ambiental do 
desenvolvimento sustentável.
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Em verdade, esse princípio, cuja denominação chega a ser considerada 
paradoxal por Machado (2013, ps. 73-74), por ser baseada em conceitos exclu-
dentes entre si (desenvolvimento e sustentabilidade), reflete perfeitamente o 
conflito ideológico que sustenta o direito ambiental: desenvolvimento econômi-
co versus preservação ambiental.

Praticamente todas as relações jurídicas vinculadas ao meio ambiente 
serão embasadas nesse conflito, sendo a compatibilização desses interesses di-
vergentes a solução ideal para o direito ambiental. Com efeito, não se preten-
de realizar a preservação do meio ambiente inviabilizando o desenvolvimento 
econômico, tampouco que o mercado avance fundamentado na degradação 
desmedida do meio ambiente, mas que haja equilíbrio entre os dois lados do 
conflito.

Intencionando inserir o Brasil no contexto de mudança ideológica dis-
cutida na Conferência de Estocolmo (e nas demais subsequentes), o legislador 
editou a Lei n˚ 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA), instru-
mento normativo que marcou justamente a ruptura do país com o antigo caráter 
desenvolvimentista da legislação ambiental - antes esparsa e sem normatização 
geral, por meio da qual se pretendia, nas palavras de Feigelson (2012, p. 55), 
“proteger o meio ambiente para futuras explorações, sem qualquer ratio de sus-
tentabilidade” -, adotando a consciência ambiental protecionista.

Em sequência, adveio a Constituição Federal de 1988, que, recepcionando 
a PNMA, elevou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao sta-
tus de direito fundamental, o que foi feito através de seu art. 225, que igualmente 
qualificou o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo como dever, tanto da coletividade como do Estado, 
a sua defesa e preservação intergeracional.

Aliás, esse ideal de solidariedade entre gerações é extremamente impor-
tante para a compreensão do desenvolvimento sustentável, visto que, grosso 
modo, consiste em assegurar que o meio ambiente seja utilizado de forma que 
garanta as necessidades da presente geração, sem que com isso se prejudique as 
futuras, sendo este um dever de toda a coletividade em conjunto com o Estado.

Nota-se que a concepção de desenvolvimento sustentável visa assegurar 
o interesse coletivo de toda a sociedade, presente e futura. Esse objetivo é clara-
mente baseado em um ideal de justiça, de justa distribuição dos recursos, sendo 
nesse contexto que se insere a importância de analisá-lo no âmbito do liberalis-
mo de princípios e do libertarismo, ambas teorias de justiça que privilegiam o 
justo sobre o bem, mas que possuem entendimentos diversos sobre o quê efeti-
vamente pode ser considerado justiça.
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Logo, com o objetivo de identificar a melhor forma de compreender e 
realizar o desenvolvimento sustentável, será realizada análise desse princípio à 
luz das duas referidas teorias da justiça, verificando se a concepção normativa de 
desenvolvimento sustentável prevista em nosso ordenamento se amolda a uma 
delas, a ambas ou a nenhuma, efetuando eventuais ponderações para adequação, 
caso haja incompatibilidade entre uma teoria de justiça e o desenvolvimento.

Para tanto, no primeiro item deste artigo serão expostos os fundamentos 
do desenvolvimento sustentável, evidenciando os aspectos básicos necessários 
para a construção e a compreensão desse princípio conforme o direito ambiental 
moderno.

No segundo item será analisado o desenvolvimento sustentável no libera-
lismo de princípios proposto por John Rawls. Primeiro com uma breve exposi-
ção da teoria para, depois, cotejá-la com o desenvolvimento sustentável.

Por fim, no terceiro item será feita igual análise à realizada no anterior, 
mas desta vez no âmbito do libertarismo de Robert Nozick.

Pretende-se com este trabalho alinhar o importantíssimo ideal de desen-
volvimento sustentável, que embasa e orienta as relações de direito ambiental, 
com o ideal de justiça do liberalismo de princípios e/ou com o do libertarismo, 
de modo a verificar qual dessas teorias é capaz de sustentar esse princípio de 
forma ampla e adequada, tanto para a presente quanto para as futuras gerações.

2.  Fundamentos do desenvolvimento sustentável

Este item tem como objetivo apresentar os fundamentos básicos do de-
senvolvimento sustentável, enfatizando aqueles que mais diretamente influen-
ciam na adequação desse princípio às teorias da justiça, pois compreender seu 
escopo é primordial para identificar o que pretende realizar.

Apesar de já ter sido indiretamente trabalhado anteriormente, com o 
avanço da consciência ambiental, o conceito de desenvolvimento sustentável 
somente foi definido no Relatório Brundtland, de 1987, como o processo que 
“satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades”. A partir desse momento a susten-
tabilidade ampliou sua notoriedade e relevância.

Evidente que esse princípio tem forte finalidade de garantir justiça, obje-
tivando que os bens ambientais, que são necessários para a vida digna e sadia de 
todos os seres vivos, e mesmo para elementos abióticos que dependem do equi-
líbrio ecossistêmico, sejam usufruídos por todos de forma digna.

Aliás, reitera-se, a abrangência do desenvolvimento sustentável é ainda 
mais ampla quando consideramos que ele visa assegurar o meio ambiente equi-
librado também para as gerações futuras.
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Logo, os bens ambientais devem ser utilizados de tal forma que seja as-
segurado seu usufruto digno por todos, não apenas pelos seus usuários diretos, 
visto que toda o ecossistema depende desse equilíbrio. O justo aqui, poder-se-ia 
afirmar, é garantir uma adequada distribuição e um amplo acesso a esses recur-
sos, ao menos de uma forma que garanta uma vida minimamente digna a todos.

Milaré (2018, p. 72) exalta bem a importância desse princípio e a sua forte 
relação com um ideal de justiça ao evidenciar que o desenvolvimento sustentável 
une direito e dever de forma universal, pois todos têm direito ao meio ambiente 
equilibrado, mas igualmente têm o dever de preservá-lo para os demais indiví-
duos da presente geração e também para o futuro.

Ou seja, de plano é possível identificar que esse princípio, por ser baseado 
fortemente em uma noção de solidariedade, que chega inclusive a conferir dever, 
afasta-se da visão utilitarista de justiça, pois não se intenciona simplesmente a 
utilização mais eficiente dos bens ambientais, mas, primeiro, que todos deles 
usufruam de modo a lhes garantir uma vida digna e sadia, não sendo admitido 
que parte da população usufrua em detrimento de uma fração que não tenha 
acesso algum, mesmo que dessa forma se maximizasse utilidade.

Por esse motivo, bem como por uma questão de conveniência metodoló-
gica, não se trabalhará também com a ponderação entre o ideal de desenvolvi-
mento sustentável e o utilitarismo, restringindo-se este trabalho à análise desse 
princípio no liberalismo de princípios e no libertarismo.

Um último ponto que deve ser brevemente abordado antes de iniciar a 
análise efetiva dos principais fundamentos do princípio do desenvolvimento 
sustentável que mais diretamente interessam a este trabalho é, na verdade, uma 
ressalva importante quanto aos destinatários desse princípio.

Precisamente, no Direito Ambiental há uma grande discussão acerca de 
quem devem ser os destinatários das normas, ou seja, a quem (ou ao quê) deve 
ser orientados os resultados pretendidos pelas condutas prescritas.

Quatro principais teorias intencionam delimitar a visão do Direito Am-
biental: (1) a antropocentrista, na qual o Homem é o centro de tudo, sendo a 
natureza um objeto que lhe serve; (2) a antropocentrista alargada, na qual o Ho-
mem, apesar de ainda ser o destinatário efetivo das normas, é tido como um ser 
no meio da natureza, que por sua vez não é um mero instrumento, devendo ser 
preservada para usufruto por todos; (3) a biocentrista, na qual o interesse do 
Homem é apenas um dentre o dos demais seres vivos que também devem ser 
considerados, admitindo-se de forma mais pacífica que o interesses dos seres 
humanos podem ser mitigados em favor de outro ser, e; (4) a ecocentrista, na 
qual não apenas a vida deve ser levada em conta, mas todos os fatores, bióticos e 
abióticos, que influenciam no equilíbrio ambiental.
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A relevância dessa discussão é notável, sendo inequívoco que a visão esco-
lhida altera completamente a lógica funcional das normas jurídico-ambientais. 
Contudo, não se aprofundará nesse debate, preferindo concentrar a análise do 
desenvolvimento sustentável nos seus efeitos perante os seres humanos, sem que 
com isso se desconsidere a importância prática desse princípio também para os 
demais componentes do ecossistema, em especial os seres vivos.

Será adotada, portanto, uma visão de antropocentrismo alargado, toman-
do o ser humano como o verdadeiro destinatário da norma ambiental, mas sem 
desconsiderar que ele é apenas parte da natureza, que não é um simples instru-
mento, devendo ser preservada de modo a preservar sua capacidade funcional 
para toda a sociedade, presente e futura.

2.1.  Economia ambiental: escassez e externalidades

Noção fundamental para compreender o princípio do desenvolvimento 
sustentável é a de que os recursos naturais são escassos.

Esse entendimento, hoje notório, nem sempre foi compreendido por 
nossa sociedade de mercado, que, diante da abundância aparente dos recursos 
naturais que transmitia uma falsa ideia próxima de infinitude, utilizava-os de 
forma livre, sem preocupação preservacionista e sem alocá-los como custos do 
processo produtivo e nem muito menos como custos sociais, sendo esta uma 
noção consideravelmente recente, mais difundida a partir da Conferência de Es-
tocolmo de 1972.

Essa compreensão da escassez dos recursos naturais é relevante, pois, 
como afirma Cristiane Derani (2008, ps. 96-97), “na abundância não há lucro. 
A construção da escassez é necessária para garantir-se o lucro”. Logo, a partir do 
momento em que há a percepção dessa escassez, a economia tende a tentar con-
trolar esses recursos para integrá-los aos custos do mercado, pois a ele passam 
a interessar.

A chamada economia ambiental, portanto, pretende cuidar da racionali-
zação dos custos ambientais decorrentes da escassez de recursos naturais. Para 
tanto, propõe uma monetarização desses recursos, buscando lhes definir valores 
que permitam que o mercado “controle” o uso. Obviamente, essa avaliação não 
é perfeita, por diversos aspectos, tais como a impossibilidade de aferir o exato 
limite de utilização dos recursos naturais ou a previsão acurada das necessidades 
das futuras gerações.

Nesse contexto, o desenvolvimento sustentável, princípio regente do Di-
reito Ambiental, consiste na valoração de que o crescimento econômico deve ser 
compatibilizado com o uso racional dos recursos naturais, de modo que permita 
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o usufruto adequado pela geração presente, mas resguardando os interesses das 
gerações futuras. É, claramente, a combinação da ideia de escassez dos recursos 
com a de valoração econômica do meio ambiente.

Conceito extremamente importante para o Direito Ambiental que tam-
bém deriva da economia é o de “externalidades”.

Segundo Lévêque (1996, p. 3), “uma externalidade ocorre quando uma 
transação entre dois agentes não leva em consideração um benefício ou uma 
perda para um terceiro sujeito externo à relação de mercado”. Seriam, portanto, 
uma falha de mercado que afeta o equilíbrio econômico (MANKIW, 2005, p. 
204).

Em outras palavras, externalidade seria um resultado da produção não 
contabilizado pelas partes da transação, não sendo por elas aferido, mas sim, por 
um terceiro agente, em regra uma coletividade. A externalidade pode ser nega-
tiva ou positiva. Será negativa quando o impacto sobre o terceiro for adverso e 
positivo quando lhe for benéfico.

Logo, pode-se afirmar que as externalidades ambientais consistem nos 
impactos gerados à coletividade por uma relação de mercado. Exemplo claro de 
externalidade ambiental negativa é o lançamento de poluentes em um rio por 
uma indústria química, que causa prejuízo à sociedade, restando ao empreen-
dedor o lucro; já uma externalidade ambiental positiva poderia ser, ao revés, a 
fabricação e comercialização de carros elétricos, visto que, dessa forma, reduz-se 
a emissão de poluentes atmosféricos, gerando um benefício social não direta-
mente contabilizado pelo empreendedor.

É considerado justo, portanto, que o causador do custo social o assuma, 
mas também que aquele gerador de um benefício social externo receba uma 
compensação.

O conceito de externalidade é importante porque, conforme Milaré (2018, 
p. 271), o Direito Ambiental tem uma vocação redistributiva, inspirando-se na 
teoria econômica de que os custos e benefícios sociais externos à produção de-
vem ser internalizados pelos agentes econômicos.

Vale ressaltar que desse conceito derivam três importantes princípios am-
bientais: o do poluidor-pagador, o do usuário-pagador e o do protetor-recebedor, 
sendo que os dois primeiros têm função de internalizar custos sociais decorrente 
da poluição/utilização negativa dos recursos naturais e de desestimular condutas 
prejudiciais ao meio ambiente e o último, ao revés, intenciona internalizar bene-
fícios sociais gerados a partir do uso sustentável desses recursos.

A noção de externalidade é importante porque ela é uma relevante medi-
da de aferição da utilização racional dos recursos, que deve ser observada por 
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todos. Isto é, se o desenvolvimento sustentável visa assegurar que a presente e as 
futuras gerações possam usufruir dos recursos naturais, distribuindo os recursos 
de forma adequada, é evidente que as externalidades geradas pelas relações par-
ticulares devem ser internalizadas por esses agentes, sejam esses efeitos externos 
negativos ou positivos.

2.2.  Bens ambientais

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981 - PNMA), 
legislação que, inspirada na Conferência de Estocolmo de 1972, incorporou le-
gislativamente de forma pioneira no Brasil a consciência ambiental moderna, 
estabelece em seu artigo 3º, I, que meio ambiente é “o conjunto de condições, 
leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 
abriga e rege a vida em todas as suas formas”, o que, segundo José Rubens Morato 
Leite e Patrick de Araújo Ayala (2014, p. 88), significa que, juridicamente, meio 
ambiente é um bem incorpóreo e imaterial, representado pelo “conjunto de rela-
ções e interações que condiciona a vida em todas as suas formas”.

Por sua vez, a Constituição de 1988, em seu artigo 225, ao classificar o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como sendo um “bem de uso comum do 
povo”, reconheceu, de acordo com Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer (2014, p. 
323), que sobre o bem ambiental incide o interesse de toda a coletividade.

E prosseguem os autores afirmando que:

A natureza difusa do bem jurídico ambiental, que jamais pode ser confundida 
com natureza pública (em sentido estrito), implica a fusão dos universos pú-
blico e privado, mas sempre permeado pela prevalência de toda a coletividade 
na sua proteção, bem como pela limitação ao interesse privado e público (se-
cundário) quando esses se colocarem em rota de colisão com a tutela ecológi-
ca (SARLET; FENSTERSEIFER, 2014, p. 329).

Herman Benjamin (2011, p. 76-77), apesar de gerar resultado similar, es-
posa um entendimento diferente ao relacionar meio ambiente como “interesse”, 
isto é, na perspectiva da legitimidade processual para agir, é realmente difuso3, 
mas como bem jurídico mantém natureza de bem público, apesar de não ser 
afeto a uma pessoa jurídica de Direito Público interno em específico, e sim como 
um bem público de uso comum, caracterizando-se como uma entidade coletiva 

3 Sobre os interesses e direitos difusos, Consuelo Yoshida leciona serem eles caracterizados 
pela “indivisibilidade de seu objeto (elemento objetivo) e pela indeterminabilidade de seus 
titulares (elemento subjetivo), que estão ligados entre si por circunstância de fato (elemento 
comum)” (cf. YOSHIDA, 2006. p. 3-4).
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que se destaca dos bens materiais de que é composto e que não se confunde com 
a variada dominialidade que recai sobre cada um eles.

Embora em mais de uma oportunidade já se tenha mantido entendimen-
to diverso, tendo sido adotada a qualificação do bem ambiental como bem di-
fuso4, após nova reflexão se passou a esposar posicionamento mais próximo 
àquele adotado por Herman Benjamin.

Precisamente, passou-se a concordar que o bem ambiental, enquanto bem 
jurídico universitas corporalis, mantém natureza essencialmente pública (mais 
no sentido social, e não exatamente patrimonial estatal), devendo ser compre-
endido como pertencente não ao Estado em si ou mesmo aos particulares, mas 
sim à coletividade de forma indeterminada representada pelo ente estatal, que 
deve gerir esse bem sempre em conformidade com o interesse difuso de garantir 
o equilíbrio ecológico.

Além disso, entende-se que reconhecer a natureza pública do bem am-
biental não impede que sejam consideradas as características que estimularam 
sua categorização por parte da doutrina como “bem difuso”, vez que preserva sua 
indivisibilidade e titularidade efetiva indeterminada.

Consequentemente, considera-se que a questão é muito mais classifica-
tória e terminológica do que propriamente de conteúdo, tendo em vista a con-
vergência das correntes em considerar meio ambiente como bem autônomo que 
deve ser utilizado com finalidade ecológica coletiva.

De todo modo, é importante ressalvar que, embora o meio ambiente seja 
comumente retratado como sendo bem jurídico que gera interesse processual 
difuso, na verdade o que define o direito ou interesse como difuso, coletivo, in-
dividual homogêneo ou individual puro é a pretensão de direito material que 
se pretende discutir em juízo, sendo que um mesmo fato pode gerar pretensões 
processuais de diferentes naturezas (NERY JÚNIOR, 2016, p. 234).

Nesse contexto, exemplificativamente, um mesmo evento lesivo ao meio 
ambiente poderia ser capaz de gerar interesse difuso da coletividade para repara-
ção dos danos ambientais, coletivo de uma associação empresarial eventualmen-
te prejudicada, individual homogêneo em favor das vítimas que tivessem sofrido 
danos como reflexo do mesmo evento lesivo ao meio ambiente, sendo que esses 

4 Cf. BRITO, Luis Antonio Gomes de Souza Monteiro de. Royalties cit.; BRITO, Luis 
Antonio Gomes de Souza Monteiro de. Mineração cit.; BRITO, Luis Antonio Gomes de 
Souza Monteiro de; KZAM NETO, Calilo Jorge. Análise das inconstitucionalidades da taxa 
de mineração do Estado do Pará (TFRM). In: KZAM NETO, Calilo Jorge; SILVA, Maria Stela 
Campos da; NEVES, Rafaela Teixeira Sena. (Org.). Tributação e Direito Humanos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris. 2018. v. 1. p. 183-214.
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mesmos sujeitos, caso quisessem, ainda teriam interesse individual para ajuizar 
ações autônomas por si próprios.

É justamente em decorrência dessa multiplicidade de interesses que deri-
vam do mesmo bem jurídico que se afastou da qualificação do bem ambiental 
como bem difuso. Com efeito, entendeu-se que o fato de o bem ambiental ser 
indivisível e de interesse da coletividade não impede sua classificação como bem 
público, bastando que se compreenda que “público” não tem cunho fundamen-
talmente patrimonial, mas sim cariz social, tomando-se o Estado como o repre-
sentante da sociedade.

Em suma, entende-se que o bem ambiental é público e, como regra, gerador 
de interesse difuso à coletividade pela sua adequada utilização, mas também sen-
do capaz de provocar interesses coletivos, individuais homogêneos e individuais 
puros, a depender da pretensão jurídica a ser eventualmente deduzida em juízo.

2.3.  Solidariedade intergeracional

Por fim, concluindo este primeiro item do trabalho, passa-se a analisar 
brevemente o princípio de direito ambiental da solidariedade intergeracional, 
que, embora tenha relação direta com o princípio do desenvolvimento sustentá-
vel, comumente é estudado de forma autônoma, sendo essencial para trabalhar 
a ideia de justiça entre gerações.

Sobre esse princípio, Milaré (2018, p. 262-263) leciona que seu objetivo é 
“assegurar a solidariedade da presente geração em relação às futuras, para que 
também possam usufruir, de forma sustentável, dos recursos naturais”. Em se-
quência, afirma que ele pressupõe uma dita “solidariedade diacrônica”, ou seja, 
através do tempo, entre gerações distintas.

Não obstante, apesar da inegável relevância desse princípio, o que se nota 
é que ele é um mero desdobramento do princípio maior do desenvolvimento 
sustentável, sendo, com efeito, por ele abrangido.

Precisamente, o princípio do desenvolvimento sustentável orienta que 
deve ser compatibilizada a utilização econômica dos recursos naturais com a 
sua preservação para usufruto pela presente e pelas futuras gerações, servindo, 
assim, como uma limitação à utilização predatória dos escassos bens ambientais, 
para garantir a manutenção do equilíbrio ecológico.

Portanto, o interesse em considerá-lo separadamente se mostra muito 
mais didático do que prático, pois, reitera-se, o desenvolvimento sustentável, por 
si próprio, já engloba a solidariedade intergeracional.

De todo modo, é importante fazer essa ressalva, em especial para eviden-
ciar que o desenvolvimento sustentável efetivamente abrange a solidariedade in-
tergeracional, que lhe é um pressuposto, uma condição inerente.
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3.  O liberalismo de princípios

Surgido como uma teoria de justiça que tinha como objetivo oferecer uma 
alternativa ao utilitarismo e ao intuicionismo, que eram as escolas mais aceitas 
até então (em especial a primeira), de modo que pudesse contornar suas falhas 
e propor uma realização mais justa e equitativa na distribuição dos recursos, o 
liberalismo de princípios de John Rawls objetiva compatibilizar liberdade com 
igualdade em uma medida que assegure a consideração de todos.

Conforme Kymlicka (2006, p. 66), a teoria de Rawls representa uma rup-
tura histórica, não apenas por ter contribuído para encerrar o impasse entre uti-
litarismo e ao intuicionismo, mas principalmente porque suas ideias se tornaram 
um marco para o estudo da filosofia política posterior, não necessariamente para 
que se concorde, mas pelo menos para ser comentada e analisada, ainda que para 
refutar.

Pode-se resumir que o liberalismo de princípios, cuja base teórica é cla-
ramente kantiana, tem como foco o indivíduo e se desenvolve a partir de dois 
princípios de justiça, teorizados a partir da alegoria de um véu de ignorância, 
que sinteticamente buscam conferir a maior liberdade possível com a manuten-
ção da igualdade, somente admitindo a desigualdade que gerar mais benefícios 
aos menos favorecidos e desde que preservado um mínimo social.

Nos subitens seguintes será realizada breve análise da formação desses 
princípios, bem como da justiça entre gerações, desdobramento da teoria que foi 
detalhado por Rawls, para ao fim cotejar essa teoria da justiça com o princípio 
do desenvolvimento sustentável.

3.1.  O véu da ignorância, a posição original e os princípios de justiça

A teoria de Rawls é baseada em dois princípios de justiça cuja fundamen-
tação é extraída a partir da formulação hipotética de um véu de ignorância, que 
permite pressupor uma posição original de distribuição de recursos, alcançada 
por consenso racional entre os indivíduos. O liberalismo de princípios rawlsiano 
é, portanto, uma teoria contratualista.

Precisamente, para racionalizar os princípios de justiça de sua teoria, 
Rawls pressupõe uma posição original, que consiste em uma situação hipotética 
na qual os indivíduos, em consenso e racionalmente, definem como será realiza-
da a distribuição de recursos de modo que seja justa. Com efeito, “a ideia de uma 
posição original é configurar um procedimento equitativo, de modo que quais-
quer princípios acordados nessa posição sejam justos” (RAWLS, 2008, p. 165).

Para criar hipoteticamente essa posição original, garantindo racionali-
dade ao procedimento e eliminando contingências que poderiam prejudicar a 
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isenção da escolha dos indivíduos na divisão dos recursos, Rawls (2008, p. 166) 
pressupõe um véu de ignorância, uma alegoria que “cobre” os indivíduos, não 
permitindo que saibam sua classe ou status social, suas aptidões naturais, sua 
concepção de bem, as circunstâncias da sociedade em que vivem e a geração a 
que pertencem.

Entende que os únicos fatos que têm conhecimento são as circunstâncias 
de justiça e a qualquer decorrência disso, sabendo apenas informações genéricas 
do funcionamento da sociedade, sem ter conhecimento de aspectos específicos 
(RAWLS, 2008, p. 167). A intenção de Rawls é impedir que a escolha dos prin-
cípios de justiça que regulem a distribuição dos recursos seja influenciada por 
contingências particulares (RAWLS, 2008, p. 172).

Além do véu da ignorância, Rawls pressupõe a racionalidade dos indi-
víduos que escolherão os princípios de justiça, baseada no conceito padrão da 
teoria social, isto é, de que a racionalidade se relaciona com um conjunto de 
preferencias dentre as opções possíveis (RAWLS, 2008, p. 174).

Os indivíduos da posição original de Rawls têm interesse em si próprios, 
são movidos de certa forma por um egoísmo (aqui em sentido não pejorativo), 
mas não por inveja, não admitindo a possibilidade de ter menos para que outra 
pessoa também perca, seu interesse é sempre maximizar seus ganhos, individu-
almente considerado. Assim, o liberalismo de princípios é favorável à ambição, 
mas insensível à dotação, pois admite os interesses individuais, mas não aceita 
que as características peculiares, sociais e naturais, de cada um influenciem no 
resultado da distribuição dos recursos, considerando-as arbitrárias.

A partir desses pressupostos, Rawls sustenta que os indivíduos então pas-
sariam a decidir em consenso qual a melhor distribuição de recursos possível 
dentro das limitações impostas pelo véu da ignorância. O resultado seria a es-
colha de princípios de justiça baseados no interesse próprio, mas sem que se 
tenha conhecimento das circunstâncias sociais e naturais de cada um, pelo que 
estariam isentos de contingências particulares.

Isto é, por ignorar suas vantagens pessoais e objetivando garantir o máxi-
mo possível para si, mas preservando um mínimo para o caso de ser um menos 
favorecido, os indivíduos tenderiam a escolher princípios de justiça que garan-
tissem essas condições, não por altruísmo, mas por interesse próprio.

Os princípios de justiça que seriam acordados nessa posição original se-
riam (RAWLS, 2008, ps. 73 e 100):

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de 
iguais liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar 
de liberdades para as outras pessoas.
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Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal 
modo que tanto (a) propiciem o máximo benefício esperado para os menos 
favorecidos como (b) estejam vinculados a cargos e posições abertos a todos 
em condições de igualdade equitativa de oportunidades.

Em suma, Rawls pretende que as liberdades fundamentais sejam as mais 
extensas possíveis para todas as pessoas, bem como que a igualdade seja manti-
da, ressalvada a hipótese de a desigualdade se mostrar mais vantajosa (mas sem-
pre assegurando um mínimo social), entendendo-se esse maior benefício como 
a garantia da máxima vantagem aos menos favorecidos e que as posições sociais 
estejam igualmente abertas para todos. A distribuição de recursos deve obedecer 
a tais princípios para que seja justa.

Esses são aspectos básicos da teoria de Rawls em si. Contudo, na sequência 
de sua obra uma teoria da justiça, alguns desdobramentos são analisados de for-
ma específica, entre os quais o problema da justiça entre gerações, que, como fa-
cilmente se presume, tem forte ligação com a noção de desenvolvimento sustentá-
vel analisada neste trabalho. Esse “problema” será analisado no subitem seguinte.

3.2.  A justiça entre gerações

Um dos aspectos que Rawls elimina na posição original para garantir a 
isenção das escolhas dos indivíduos é seu conhecimento acerca da geração a 
que pertencem. Dessa forma, o liberalismo de princípios rawlsiano sustenta que 
os indivíduos na posição original racionalmente escolheriam princípios para a 
distribuição de recursos que estimulassem uma postura poupadora de recursos 
para as gerações seguintes.

Para que essa condição fique mais compreensível é necessário conceber 
que o indivíduo encoberto pelo véu de ignorância na posição original não tem 
conhecimento se pertence à geração da distribuição originária de recursos ou 
a uma já posterior. Por isso, preferirá escolher uma possibilidade em que, se 
não participar da escolha primária, não ficará prejudicado por tal distribuição e 
essa alternativa é justamente a de que será realizada poupança para as gerações 
futuras.

Rawls (2008, p. 355) defende que a “expectativa adequada para o princípio 
da diferença [o segundo princípio de justiça] é que as perspectivas a longo prazo 
dos menos favorecidos se estendam às gerações futuras”, pelo que não basta ma-
ximizar a situação da presente geração, como efetuar espécie de poupança para 
as futuras.

A grande dificuldade para realização desse aspecto do princípio da di-
ferença é saber qual a taxa de poupança, ou seja, o quanto se deve poupar de 



310 

José Claudio Monteiro de Brito Filho | Luis Antonio Gomes de Souza Monteiro de Brito

modo que assegure o mínimo para as gerações posteriores (RAWLS, 2008, p. 
357). Acrescentamos como agravante para esse problema a potencial variação 
de necessidades entre gerações, por mudanças de hábitos ou avanços tecnoló-
gicos, pelo que algo imprescindível hoje pode ser absolutamente dispensável no 
futuro e vice-versa. Nesse particular, Rawls (2008, p. 360) sustenta uma possível 
variação de taxas de poupança de acordo com faixas de desenvolvimento social.

Outro problema é que a geração posterior não pode mais alterar sua uti-
lização de recursos para melhorar a situação de uma geração anterior que tenha 
sido menos afortunada, pelo que o princípio da diferença não tem uma aplicação 
perfeita quando se compara gerações distintas (RAWLS, 2008, p. 358).

Rawls (2008, p. 355) acrescenta que o utilitarismo não é capaz de resolver 
esse problema, pois, por essa teoria, seria admissível que uma geração se sacri-
ficasse em favor de outra se isso gerasse maior utilidade. Em seu liberalismo de 
princípios, por outro lado, esse sacrifício total não seria possível em razão da 
garantia do mínimo.

É válido frisar que essa poupança não tem como objetivo garantir que as 
gerações futuras sejam mais ricas, mas sim que tenham asseguradas instituições 
justas e liberdades iguais (RAWLS, 2008, p. 363).

Para incluir a poupança justa em sua teoria, Rawls faz uma alteração sim-
ples no segundo princípio de justiça (princípio da diferença) de modo que ele 
passe a considerar as limitações dessa poupança, para ser da seguinte forma 
(RAWLS, 2008, p. 376):

Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal 
modo que tanto (a) propiciem o máximo benefício esperado para os menos 
favorecidos que seja compatível com as restrições do princípio de poupança jus-
ta, como (b) estejam vinculados a cargos e posições abertos a todos em con-
dições de igualdade equitativa de oportunidades.

Logo, apesar de não estar livre de problemas práticos, como enfatizado 
acima, o liberalismo de princípios leva em consideração a necessidade de ga-
rantir as demandas das gerações futuras de modo que uma não se sacrifique em 
benefício de outra, pois todas têm direito a um mínimo.

3.3.  O desenvolvimento sustentável no liberalismo de princípios

A simples leitura do liberalismo de princípios de Rawls permite depreen-
der uma clara identidade de seu ideal de justiça com o princípio jusambiental 
do desenvolvimento sustentável, especialmente quando se analisa a questão da 
justiça entre gerações abordada por Rawls.
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Aliás, importante frisar que a teoria da justiça formulada por Rawls foi 
publicada em 1971, portanto anterior à própria Conferência de Estocolmo 
(1972) e, principalmente, à divulgação do Relatório Brundtland (1987), no qual 
foi apresentado formalmente o conceito de desenvolvimento sustentável.

Ou seja, antes mesmo da realização dos eventos mundiais que marcaram 
o avanço mais notável da nova consciência ambiental, Rawls já havia formulado 
uma teoria de justiça que enfatizava o dever geracional de poupar em favor das 
gerações futuras.

Contudo, é necessário ressalvar que a poupança proposta no liberalismo 
de princípios rawlsiano não é feita por solidariedade ou altruísmo, mas sim por 
um certo egoísmo. Isto porque, relembre-se, o indivíduo na posição original não 
tem conhecimento de suas condições particulares, incluindo a que geração per-
tence, mas tem consciência de que pretende ter o máximo possível de recur-
sos para si, pelo que racionalmente escolhe uma situação que lhe garanta um 
mínimo.

Além disso, frisa-se que, apesar da semelhança, Rawls não evidencia que 
a poupança envolve recursos naturais, apesar de que certamente lhes abrange, 
dada sua importância para a vida digna dos indivíduos. Na verdade, o libera-
lismo de princípios trata dessa poupança de forma bem mais ampla, avaliando 
uma preservação de riqueza em termos macro, não restrita, portanto, a aspectos 
naturais.

Por isso, para que a teoria de justiça de Rawls sirva ao desenvolvimento 
sustentável, devemos supor que os recursos naturais compõem o mínimo social, 
que são bens primários que devem ser assegurados aos indíviduos.

Não obstante, por consequência direta a essa correlação, o desenvolvi-
mento sustentável baseado no liberalismo de princípios assumiria os problemas 
da teoria rawlsiana relacionados à justiça entre gerações.

O principal impasse é que não se sabe qual a taxa de poupança, pelo que 
não seria possível prever quanto dos recursos naturais devem ser preservados 
para que a justiça fosse garantida. Por outro lado, se utilizássemos a solução de 
Rawls para esse problema, acabaríamos encontrando outro.

Isto porque Rawls admite variações nas taxas de poupança, de modo que 
gerações mais pobres (ou com mais necessidades) usassem mais recursos e, por-
tanto, poupassem menos que as mais ricas (ou menos necessitadas). Ou seja, de 
certo modo seria admitido que uma geração preservasse menos os recursos se 
isso fosse um imperativo ocasionado pela própria condição social dessa geração. 
Isso seria admissível pois a geração mais pobre deve ser preservada em detri-
mento da mais rica.



312 

José Claudio Monteiro de Brito Filho | Luis Antonio Gomes de Souza Monteiro de Brito

Porém, em termos de recursos naturais esse conflito não é simples, pois, 
imagine-se que uma dada sociedade tenha uma demanda muito grande por essa 
riqueza de modo que possa garantir seu mínimo; essa utilização, se excessiva, 
prejudicará as posteriores não apenas em termos quantitativos, por não pode-
rem mais usar tais recursos (que podem até mesmo ser inúteis em termos in-
dividuais), mas também qualitativamente, porque essa utilização pode afetar o 
equilíbrio ecológico, o que pode ser irreparável, sendo esse o valor mais caro ao 
desenvolvimento sustentável.

Outro problema é que a teoria de Rawls é direcionada aos menos favoreci-
dos, à sua proteção mínima, admitindo que haja desigualdade se os mais pobres 
se beneficiarem dessa divergência. Ocorre que é possível imaginar que a situação 
dos mais pobres vá melhorar se os recursos naturais forem destruídos em uma 
escala maior, pois isso gera mais desenvolvimento e riqueza material (apesar de 
que pelos princípios de justiça sempre será assegurado um mínimo para todos 
os indivíduos).

Inclusive, é interessante destacar que essa foi uma reivindicação dos países 
em desenvolvimento na Conferência de Estocolmo, tendo sido protestado con-
tra a preservação proposta pelos países ricos sob o argumento de que eles não 
precisavam dos recursos naturais, e sim da riqueza produzida por sua utilização, 
tal qual já havia sido feito pelos desenvolvidos. Se transportamos esse argumen-
to para a aplicação do liberalismo de princípios podemos chegar a um entrave 
notável ao desenvolvimento sustentável, pois pode ser que a desigualdade mais 
vantajosa para os menos favorecidos ocasione uma utilização predatória do meio 
ambiente que prejudique a todos, apesar de ser mais benéfica aos mais pobres.

De todo modo, apesar dos possíveis problemas identificados na relação 
entre liberalismo de princípios e o desenvolvimento sustentável, genericamente 
é possível afirmar pela possibilidade de compatibilização, desde que seja possí-
vel defender que o melhor para os menos favorecidos é a preservação da natu-
reza (entendida preservação como o meio termo entre desenvolvimentismo e 
conservacionismo).

No que tange a dificuldade em definir a taxa de poupança, não se mostra 
um verdadeiro entrave, pois, com efeito, esse é um problema de razão prática do 
desenvolvimento sustentável em qualquer circunstância, não se tendo atualmen-
te uma medida exata que permita definir o quanto deve ser preservado.

4.  O libertarismo

Para finalizar este trabalho, cumpre nesta oportunidade analisar o liberta-
rismo, com base na concepção de Nozick, cuja teoria de justiça foi criada como 
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contraponto ao liberalismo de princípios de Rawls, não exatamente para ser sua 
perfeita antítese, mas diante da discordância com alguns de seus pressupostos.

Apesar de esse diálogo entre as teorias ser fundamental para a compre-
ensão perfeita de suas premissas, este trabalho não se aprofundará nessa linha. 
Com efeito, serão indicadas neste momento apenas as diretrizes gerais do liber-
tarismo, tal como feito com o liberalismo de princípios no item 3, para depois 
confrontar essa teoria com o desenvolvimento sustentável.

Em termos sucintos, o libertarismo de Nozick se caracteriza por ser uma 
teoria histórica, não contratualista, que defende o livre mercado e o Estado 
mínimo, sendo contrária a esquemas de tributação redistributiva, pois seriam 
violações inaceitáveis à liberdade individual, equiparáveis ao trabalho forçado, 
entendendo ainda que desigualdades que tenham decorrido de trocas livres 
são justas.

Na sequência será estudada a teoria da titularidade, que sustenta o liber-
tarismo de Nozick e, após, confrontar-se-á essa teoria com o desenvolvimento 
sustentável.

4.1.  Teoria da titularidade

Nozick (2011, ps. 192-193) defende que a justiça na distribuição das 
posses é formada por três tópicos principais: a aquisição originária de bens, a 
transferência de bens e, por fim, uma retificação de injustiças nessas aquisições e 
transferências.

A aquisição tem relação com a forma pela qual coisas não possuídas po-
dem vir a sê-lo. A transferência se relaciona com a forma utilizada para trocar 
coisas já adquiridas justamente. A retificação visa corrigir eventuais injustiças 
que tenham ocorrido na aquisição de bens e nas suas transferências.

Esses três tópicos formam a teoria da titularidade, composta por três pos-
tulados (NOZICK, 2011, p. 193):

1. A pessoa que adquire um bem de acordo com o princípio de justiça tem 
direito a esse bem;
2. A pessoa que adquire um bem, de acordo com o princípio de justiça na 
transferência, de outra pessoa que tem direito ao bem, tem direito a ele;
3. Ninguém tem direito a um bem exceto por meio das aplicações (repetidas) 
de 1 e 2.

Por consequência, a única função do Estado é garantir ambiente propício 
ao desenvolvimento de 1 e 2, bem como realizar 3 para garantir que as posses 
sejam justas.
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A justiça na transferência é mais simples de ser identificada, pelo menos 
quando analisada isoladamente, visto que, sendo realizada mediante fraude ou 
coação, por exemplo, a troca é injusta e deve ser retificada.

Contudo, tal simplicidade não é tão facilmente observável no caso da 
aquisição, pois, para isso, deve-se defender que a primeira pessoa que se apro-
priou originariamente de um recurso o fez de forma justa, o que demanda uma 
avaliação histórica profunda e, convenhamos, impossível de ser realizada, prin-
cipalmente se considerarmos que historicamente as conquistas de propriedade 
derivam de conflitos.

Por conseguinte, se não se pode identificar a justiça na aquisição, dificul-
tada também a avaliação da justiça na transferência que, apesar de ser possível 
analisar quando em um ponto específico da cadeia, como relatado acima, para 
ser dada uma resposta conclusiva para a questão da justiça seria necessária ava-
liar todo o encadeamento de transferências até a aquisição originária.

Vale reiterar que a teoria de Nozick é baseada em princípios históricos de 
justiça, que se diferenciam da justiça do resultado final por sustentarem que cir-
cunstâncias ou ações passadas podem criar direitos diferentes ou merecimentos 
distintos às coisas (NOZICK, 2011, p. 199).

 O fundamento de sua teoria libertária poderia advir tanto de um argu-
mento de intuição, segundo o qual as pessoas, após escolherem uma distribui-
ção inicial, que poderia ser de qualquer forma, teriam liberdade para usarem 
seus recursos da forma como melhor entenderem, pelo que, se as trocas fossem 
voluntárias e legítimas, as pessoas concordariam com eventuais desigualdades 
(NOZICK, 2011, ps. 206-211).

Reconhecendo insuficiência a esse argumento, Nozick propõe como es-
pécie de limitação para as possibilidades das trocas voluntárias o fundamento 
kantiano da posse de si mesmo, pelo que um indivíduo não pode se apropriar de 
outro pois cada um tem posse sobre si próprio.

Por fim, ao menos dentro dos limites teóricos deste trabalho, ressalta-se 
que Nozick, intencionando justificar a questão da aquisição originária, utiliza os 
argumentos de John Locke, ao menos quanto à ressalva que ele realiza.

Com efeito, uma aquisição originária de recursos será justa quando a situ-
ação daqueles que não terão mais a liberdade de usar desse recurso, pois ele foi 
apropriado por outrem, não se tornar pior (NOZICK, 2011, p. 230).

Independente das eventuais objeções que a teoria de Nozick pode so-
frer, e que não são poucas, pode-se resumi-la como a teoria de justiça que preza 
pelo mínimo intervencionismo estatal, baseada na justiça das trocas livres, re-
pugnando todas as formas de tributação redistributiva que não tenham cunho 
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retificador de eventuais aquisições ou transferências injustas, visto que isso seria 
uma apropriação indevida sobre o valor criado pelas pessoas e que sempre lhes 
deve pertencer.

4.2.  O desenvolvimento sustentável no libertarismo

O estudo do libertarismo gera aprioristicamente uma conclusão de ab-
soluta incompatibilidade com o desenvolvimento sustentável, visto que não há 
nela qualquer intenção altruística ou de solidariedade, pois centrada em abso-
luto no indivíduo, inclusive admitindo que haja concentração de recursos por 
uma minoria, desde que essa desigualdade tenha sido gerada por transferências 
e aquisições justas.

Por isso, não se vislumbra de início como uma teoria como essa poderia 
garantir a utilização sustentável dos recursos naturais nem para a geração pre-
sente e muito menos para as futuras, haja vista que ela mais parece legitimar o 
uso predatório dos bens ambientais.

Entretanto, se incluirmos no estudo dessa teoria a noção de que o macro-
bem ambiental tem natureza público-social, imaterial, intangível, indivisível e 
não apropriável individualmente, bem como a concepção de que os microbens 
ambientais influenciam no equilíbrio macro, apesar de poderem ser apropriados 
e negociados em nível particular, então é possível chegar a um resultado prático 
relativamente semelhante ao pretendido pelo desenvolvimento sustentável.

Frisa-se que não se trata de alterar completamente a teoria de Nozick, 
pois, na essência, sua teoria da titularidade e os princípios que a sustentam per-
manecem relativamente inalterados, mas, com efeito, tão-somente considerar as 
peculiaridades dos bens ambientais para fins de concretização dessa teoria.

Nesse sentido, reitera-se que os bens ambientais não têm natureza privada 
ou pública, mas sim compõem uma categoria sui generis de bem, que lhes confe-
re uma natureza supraindividual.

Essa caracterização é ainda mais notável no caso do macrobem ambiental, 
que consiste não em algo corporeamente identificado, mas sim no equilíbrio 
ecossistêmico que ocorre da interação harmônica entre os seres vivos e os fatores 
abióticos da natureza, como o ar e a água. Tal meio ambiente ecologicamente 
equilibrado é de todos e de ninguém em especial, não havendo como se apro-
priar de parte desse equilíbrio, pois essa interação é indivisível.

Inserindo esse bem ambiental na teoria de Nozick, nota-se que se tratará 
de espécie de bem inapropriável por indivíduos específicos, não simplesmente 
por ser público, estatal, mas sim porque, por sua natureza, não é possível sua 
divisão (apropriação) entre os indivíduos (não é possível fracionar o equilíbrio 
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ecológico), pelo que a consequência inadequada provocada por um sujeito pre-
judica todos os demais. Logo, presume-se que o equilíbrio ecológico consiste em 
um bem que jamais admitiria uma aquisição originária justa, nem, por conse-
quência, transferências que permitissem sua concentração por uma parcela da 
sociedade em detrimento de outra.

No que tange aos microbens ambientais a situação não é idêntica, mas a 
lógica para compreensão é semelhante. Isto porque na medida em que os micro-
bens ambientais, apesar de apropriáveis e negociáveis, influenciam na estabilida-
de do macrobem ambiental, então também a sua utilização não é absolutamente 
livre, igualmente não apenas por uma limitação estatal propriamente dita, mas 
por gerar uma injusta reflexa no direito ao equilíbrio ecológico.

Além disso, relembra-se que Nozick admite como única hipótese de inter-
venção do Estado possível aquela que visa assegurar ambiente adequado para a 
realização de aquisições e trocas justas, inclusive através de retificações coativas 
que visem corrigir injustas.

Desse modo, como o macrobem ambiental não é apropriável e os micro-
bens ambientais não têm utilização desregrada justamente porque influenciam 
no meio ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, na vida dos 
demais indivíduos, o Estado tem o dever de atuar na sociedade para retificar as 
apropriações e transferências injustas de bens ambientais de modo a preservar o 
equilíbrio ecossistêmico e, consequentemente, sadia qualidade de vida às pessoas.

Contudo, como não é possível impedir em absoluto a utilização dos recur-
sos naturais, pois indispensáveis ao desenvolvimento e à própria vida humana, 
então se pode admitir que eles sejam utilizados, desde que haja uma compensa-
ção ao meio ambiente pelos impactos negativos e também por eventuais danos. 
É uma forma de internalizar as externalidades geradas pela utilização de recur-
sos naturais.

Percebe-se que, em termos práticos, essa caracterização gera os efeitos 
pretendidos pelo desenvolvimento sustentável, vez que de certa forma permite a 
utilização dos recursos naturais, não através de uma apropriação propriamente 
dita, mas sim pela compensação econômica pelo uso em detrimento das de-
mais pessoas, pelo que o Estado atua apenas para garantir estabilidade ao meio 
ambiente determinando a retificação das utilizações, o que valerá tanto para a 
presente quanto para as futuras gerações.

É evidente que também o libertarismo não é livre de problemas de com-
patibilização com o desenvolvimento sustentável, não só porque, para funcionar, 
ele pressupõe essa inclusão do conceito moderno de bem ambiental, bem como 
que, apesar de não serem apropriáveis, os bens podem ser utilizados desde que 
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haja retificação, mas também por motivos bem semelhantes às incompatibilida-
des com o liberalismo de princípios e com a própria natureza dos bens ambien-
tais, que têm difícil valoração.

Com efeito, é muito difícil indicar de forma perfeita o quanto se pode/
deve utilizar dos microbens ambientais sem que isso afete o equilíbrio ecológi-
co. Além disso, ainda que se conseguisse precisar essa quantidade, subsistiria a 
dificuldade em monetarizar valor a esses bens de modo a permitir a retificação 
financeira.

Não obstante, nota-se que, apesar das dificuldades, também o liberta-
rismo surpreendentemente é capaz de garantir efeitos práticos de desenvol-
vimento sustentável, guardadas as devidas ressalvas que impedem a perfeita 
compatibilidade.

5.  Conclusão

Este artigo demonstrou que o liberalismo de princípios e o libertarismo 
são teorias de justiça capazes de sustentar o ideal de desenvolvimento susten-
tável, desde que sejam considerados alguns pontos cruciais para garantir uma 
compatibilização mínima e que seja ressalvada a existência de problemas que 
impedem uma convergência perfeita com qualquer das teorias.

Destacou-se que o desenvolvimento sustentável é um dos principais fun-
damentos do Direito Ambiental, sustentando propriamente toda a lógica das 
normas jusambientais.

Através dele, pretende-se garantir o meio ambiente ecologicamente equi-
librado, compatibilizando desenvolvimento econômico com preservação dos re-
cursos naturais, de modo a assegurar seu usufruto suficiente pela presente e pe-
las futuras gerações, indispensável para a sadia qualidade de vida dos indivíduos.

Esse ideal é baseado em uma concepção de solidariedade intergeracio-
nal, pela qual a geração presente deve utilizar racionalmente os recursos com a 
finalidade de manter a dignidade das futuras. Isso claramente é uma questão de 
justiça, sendo importante identificar teoria que justifique como devem ser distri-
buídos justamente os recursos naturais.

Nesse sentido, analisamos, primeiro, o liberalismo de princípios de John 
Rawls, ressaltando ser caracterizado como uma teoria contratualista, que, base-
ada em uma pressuposição de uma posição original de distribuição de recursos, 
na qual os indivíduos definiriam princípios de justiça que serviriam para legiti-
mar a vida social.

Os indivíduos na posição original estariam encobertos por um véu de ig-
norância, que lhes impediria de escolher princípios que melhor lhes favorecesse 
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com base em suas contingências particulares. Desse modo, entende Rawls, a es-
colha se daria racionalmente e garantiria que se escolhesse uma distribuição que 
sempre assegurasse um mínimo para todos os indivíduos e impedisse desigual-
dades que não trouxessem benefícios para os menos favorecidos.

Um dos aspectos que são ocultos pelo véu de ignorância é a consciência 
da geração em que pertencem. Com isso, Rawls garante que os indivíduos esco-
lherão distribuir os recursos de tal forma que haja preservação para as gerações 
futuras.

Apesar de não tratar exatamente dos recursos naturais e de que essa jus-
tiça entre gerações não se dá por solidariedade, e sim por puro individualismo, 
nota-se que o liberalismo de princípios rawlsiano converge com o ideal interge-
racional do desenvolvimento sustentável.

Contudo, verificou-se que essa coincidência não é livre de problemas. Pri-
meiro porque é impossível precisar qual a taxa de cobrança, pelo que não se sabe 
exatamente o quanto se deve poupar de modo a garantir justiça, o que é agra-
vado pelas diferentes demandas entre as gerações. Segundo, e principal, porque 
não é possível definir pela teoria se a desigualdade mais benéfica para os menos 
favorecidos seria a preservação do meio ambiente, e não a utilização predatória 
dos recursos com o fito de acelerar o desenvolvimento.

Sobre esse segundo ponto, esclarece-se que o segundo princípio de justiça 
de Rawls informa que as desigualdades somente serão admitidas se os menos fa-
vorecidos se beneficiarem, pelo que definir o que é mais vantajoso é fundamental 
para sustentar se o desenvolvimento sustentável é possível ou não nessa teoria.

Em sequência, analisou-se o desenvolvimento sustentável no âmbito do 
libertarismo, com base na teoria de Nozick, de cunho histórico, que inadmite 
tributação redistributiva, segundo a qual a desigualdade é justa se tiver sido ba-
seada em aquisições e transferências justas, sendo possível ao Estado agir para 
retificar eventuais injustiças nesse encadeamento.

Apesar de, a princípio, o libertarismo não parecer ser capaz de se alinhar 
com o desenvolvimento sustentável, vez que parece ser teoria excessivamente 
baseada no indivíduo e que mais propriamente legitimaria o uso predatório 
dos bens ambientais, identificou-se que se for incluído na análise do libertaris-
mo a noção moderna de bem ambiental é possível conseguir efeitos práticos 
semelhantes.

Com efeito, demonstrou-se que como o macrobem ambiental tem nature-
za público-social, imaterial, intangível e indivisível, ele não permitiria aquisição 
originária justa, por não ser apropriável por quem quer que seja, o que impediria 
sua concentração.
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Por outro lado, os microbens ambientais, por serem necessários para o 
equilíbrio ecológico, embora apropriáveis e negociáveis individualmente, tam-
bém não admitiriam transferências e aquisições desregradas, sendo todas as 
trocas e utilizações que resultassem em prejuízo ao meio ambiente equilibrado 
passiveis de retificação, por gerarem externalidades negativas à sociedade.

Dessa forma, o libertarismo passa a gerar efeitos práticos semelhantes ao 
que se pretende com o desenvolvimento sustentável, apesar de não haver direta-
mente altruísmo e solidariedade na teoria. A utilização dos recursos (microbens) 
é admissível, mas desde que não afete o equilíbrio ecossistêmico (macrobem) e, 
caso ocorra, deve ser retificado o prejuízo causado, por ser apropriação injusta, 
ação estatal admitida pela teoria libertária.

Aqui também a relação entre libertarismo e desenvolvimento não é perfei-
ta, não só porque, para funcionar, ele pressupõe a inclusão do conceito moderno 
de bem ambiental, bem como porque, apesar de não serem apropriáveis, os mi-
crobens podem ser utilizados desde que haja retificação no caso de excessos que 
prejudiquem o equilíbrio ecológico, mas também por motivos bem semelhantes 
às incompatibilidades com o liberalismo de princípios e com a própria natureza 
dos bens ambientais, que têm difícil valoração.

Com efeito, é muito difícil indicar de forma perfeita o quanto se pode/
deve utilizar dos microbens ambientais sem que isso afete o equilíbrio ecológi-
co. Além disso, ainda que se conseguisse precisar essa quantidade, subsistiria a 
dificuldade em monetarizar valor a esses bens de modo a permitir a retificação 
financeira.

Em suma, demonstrou-se com esse trabalho que tanto o liberalismo de 
princípios como o libertarismo são teorias de justiça capazes de permitir o de-
senvolvimento sustentável, guardadas as devidas ressalvas que impedem a com-
patibilização perfeita com o ideal pretendido pelo Direito Ambiental.

Essa conclusão foi surpreendente por dois motivos. Primeiro, por se 
ter identificado que o liberalismo de princípios não tem uma compatibilida-
de total, apesar de pretender a justiça entre gerações. Segundo, porque não 
se imaginava que o libertarismo também seria capaz de garantir desenvolvi-
mento sustentável em termos práticos com base simplesmente na teoria da 
titularidade.

De todo modo, destaca-se que ambas as teorias têm problemas na relação 
com o desenvolvimento sustentável, mas que podem ser superados se pressu-
pusermos as adaptações indicadas ao longo deste trabalho, que garantem pelo 
menos segurança prática a esse princípio de direito ambiental, dentro das con-
cepções de justiça dessas duas importantes teorias de justiça.
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Resumo: Este artigo destaca a importância de refletir sobre a política de in-
centivos fiscais para a mineração na Amazônia, à luz do Direito Econômico. A 
pesquisa é exploratória, qualitativa e tem como procedimentos a revisão biblio-
gráfica e documental. Com base na discussão do caso do complexo que explora 
minério de ferro na serra dos Carajás, no Pará, as análises mostram que a política 
de incentivos fiscais tem ajudado a intensificar as desigualdades sociais e a mi-
séria na região. Como instrumento de Direito Econômico, essa política precisa 
atender aos objetivos constitucionais e fortalecer o papel do Estado enquanto 
agente transformador das estruturas sociais, de maneira que as instituições de-
mocráticas prevaleçam sobre o mercado e o Estado prevaleça sobre o poder eco-
nômico privado.
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1.  Introdução

O fortalecimento da ideologia liberal, sob o nome de neoliberalismo ou 
globalização, conduz à importância de repensar do modelo de desenvolvimento 
para a Amazônia, à luz do Direito Econômico. Ao longo de sua história, a re-
gião foi submetida a uma política de crescimento econômico em que houve a 
acentuação das desigualdades sociais e a piora das condições de vida de muitas 
comunidades, em paralelo aos surtos econômicos que alocavam privilégios nas 
mãos de uma pequena elite (LOUREIRO, 2009).

Nesse contexto, entende-se que é necessário pensar em modelo que per-
mita a distribuição equitativa da renda e do bem-estar auferido com o aproveita-
mento das potencialidades da região, com o fortalecimento do mercado interno. 
O neoliberalismo, ao contrário, se opõe à democracia e difunde um discurso 
de descrédito do Estado, que é o detentor do Poder Econômico Público apto a 
fazer uso dos instrumentos de Direito Econômico em busca da concretização da 
ideologia constitucionalmente adotada, a exemplo do desenvolvimento presente 
na Constituição de 1988.

A política de incentivos fiscais na mineração na Amazônia demonstra o 
grande prejuízo que se tem quando interesses privados imiscuem-se na políti-
ca econômica realizada pelo Estado, uma vez que ao invés de seguir os limites 
traçados pela ideologia constitucionalmente adotada, essa política econômica 
guiada por uma elite com interesses alheios aos nacionais, acaba por buscar a 
manutenção dos próprios privilégios. A atividade tem sido acusada de violação 
de direitos das comunidades tradicionais localizadas no entorno, de violações 
aos direitos trabalhistas dos contratados das empresas, pela contaminação do 
meio ambiente, pelo desmatamento e pela perda da biodiversidade (FAUSTINO; 
FURTADO, 2013).

A partir do caso do complexo de exploração de ferro em Carajás, no Pará, 
esse artigo tem como objetivo refletir sobre a política de incentivos fiscais para a 
mineração na Amazônia, à luz do Direito Econômico.

A pesquisa é exploratória, qualitativa e tem como procedimentos a re-
visão bibliográfica e documental. Ela se insere no grande desafio de estudar a 
Amazônia e pensar um modelo de desenvolvimento que leve em consideração 
as especificidades regionais. Pretende contribuir para que a região participe do 
mercado globalizado pelos meios adequados, o que deve ser feito pela partilha 
dos benefícios aos indivíduos sob forma da concretização de direitos sociais e 
distribuição de renda, além do respeito ao direito à autodeterminação dos povos.

Esse modelo de desenvolvimento endógeno, porque construído a par-
tir dos interesses locais e em respeito a eles, somente pode existir com o 
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fortalecimento democrático do Estado, responsável pelo uso dos instrumentos 
de direito econômico que conduzem a uma política econômica constitucional. 
Portanto, fortalecer o Poder Econômico Público na superação do subdesenvol-
vimento é fortalecer a própria democracia.

No texto, essas reflexões estão estruturadas em cinco sessões, sendo a pri-
meira essa introdução. A segunda sessão faz uma breve apresentação da dis-
ciplina Direito Econômico para que se compreenda seu papel transformador 
das estruturas, aspecto crucial na busca pelo desenvolvimento. Por assim ser, a 
disciplina encontra-se intimamente relacionada à Constituição de 1988 na me-
dida em que possui conteúdo econômico esparso no seu texto. A terceira sessão 
discute a ressignificação do papel do Estado no capitalismo, refletindo sobre os 
princípios do (neo)liberalismo econômico e a política de desenvolvimento, à luz 
da Constituição Federal de 1988. A quarta sessão versa sobre as políticas eco-
nômicas na Amazônia, trazendo uma breve revisão histórica e das políticas de 
incentivos fiscais realizadas na mineração, analisando o caso do complexo de 
exploração de ferro em Carajás. A quinta e última sessão apresenta as conside-
rações finais.

2.  O direito econômico e a ordem econômica constitucional de 1988

O direito econômico é o direito da crise, pois nasce em um contexto de 
crise e está unido à realidade que se propõe a alterar, de modo que deve ser com-
preendido no contexto em que surgiu e, neste contexto, relaciona-se à ideia de 
Constituição Econômica (BERCOVICI, 2009).

A I Guerra Mundial (1914-1918) foi o cenário propício para o nascimento 
da disciplina associada às Constituições Econômicas, pois nesse momento as ati-
vidades econômicas foram regulamentadas para submeter os agentes privados à 
guerra, de maneira que a sociedade foi conduzida para o que se nomeou “econo-
mia de guerra” (COMPARATO, 1978, p.455). Nessa economia, todos os fatores 
de produção se voltaram para o conflito armado por meio do fortalecimento 
do poder executivo e da mobilização das forças econômicas e sociais, de modo 
que o Direito Econômico durante muito tempo ficou restrito a esta concepção 
armamentista.

Superada a I Guerra, os problemas econômicos e sociais permaneceram 
e acentuaram-se, de modo que as necessidades de atuação Estatal na economia, 
além da proteção social, tornaram-se uma preocupação acentuada com a crise 
de 1929. A partir de então, o papel do Estado regulador e propulsor econômico 
estimulou as discussões acerca da fragilidade do liberalismo econômico outrora 
praticado.
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Entretanto, foi somente no século XX que vieram à tona discussões sobre 
os problemas voltados à realidade social, os quais não encontravam campo nos 
ramos tradicionais do século XIX, a exemplo das discussões sobre o desenvolvi-
mento. Tratam-se de Constituições sociais que rechaçam o modelo de mercado 
autorregulado, pois se opõem à realidade e propõem-se a alterá-la mediante a 
positivação de tarefas e objetivos de política econômica direcionada à concreti-
zação da ideologia constitucionalmente adotada3.

O método jurídico tradicional do século XIX, que separava a Economia 
de um Direito estritamente formal, foi revisto pela própria imposição da reali-
dade social ao campo jurídico. Após as duas guerras, a crise de 1929 e as crises 
econômicas, ficou claro que o Estado não poderia manter-se ausente. Para las-
trear a atuação estatal de modo a corresponder aos problemas sociais nascentes, 
a exemplo da questão do desenvolvimento e da própria estagnação econômica, 
seria necessário um Direito que conferisse legitimidade à atuação do Estado, um 
Direito comprometido com a realidade social, incorporador de seus conflitos e 
disposto a alterá-la: o Direito Econômico.

Um dos aspectos mais relevantes nesta mudança de entendimento foi a 
percepção de que o Estado Liberal mínimo era insuficiente para a resolução de 
conflitos advindos da realidade social, pois se limitava ao equilíbrio de circuns-
tâncias favoráveis a manter a livre iniciativa plenamente livre.

A partir disso, as Constituições do século XX abarcaram os conflitos so-
ciais aos seus textos, a exemplo da Constituição Mexicana (1917) e a Constitui-
ção de Weimar (1919) na Alemanha, a qual em muito inspirou as Constituições 
brasileiras a partir de 1934, quando se incorporou a Ordem Econômica Cons-
titucional nominalmente. De acordo com o professor Gilberto Bercovici (2006, 
p.241), as Constituições do pós-guerra são Constituições sociais, programáticas, 
econômicas ou dirigentes, as quais propõem um plano, um programa a ser cum-
prido pelo Estado com o objetivos traçados previamente, uma vez que não se 
contentam com a realidade social onde estão inseridas, propondo-se a alterá-la.

Nesse sentido, é indispensável que a política esteja aliada à Constituição, 
pois não é suficiente que se estabeleçam metas se não há ente político apto a 
colocá-las em prática. Por assim ser, é possível afirmar que a Constituição de 

3 Cf. SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da constituição econômica. Belo 
Horizonte: Del Rey. Nesta obra, Washington Albino define a ideologia constitucionalmente 
adotada como o estabelecimento das bases jurídicas da prática econômica a ser seguida de 
acordo com o texto constitucional. Desta forma, não se trata da adoção de um modelo puro de 
ideologia – liberalismo, socialismo ou protecionismo –, mas sim a manifestação do tratamento 
do tema econômico pela Constituição.
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1988 concede as bases para um projeto nacional de desenvolvimento, mas, para 
isso, é preciso estudar o Estado e entender o povo como sujeito de soberania em 
democracia, de modo que fortalecer o Estado brasileiro na superação do sub-
desenvolvimento é fortalecer o regime republicano democrático de soberania 
popular (BERCOVICI, 2006).

O aspecto distintivo das Constituições Econômicas é a existência do 
“econômico” no texto constitucional, presente “[...] na tessitura estrutural desta 
[Constituição Geral], não importa se na condição de Parte, Título, Capítulo ou 
em artigos esparsos” (SOUZA, 2002, p. 23), de modo que se pode dizer que a 
Constituição Econômica compreende a parte integrante de um todo constitu-
cional. Desta maneira, as disposições essencialmente liberais sobre propriedade 
privada, sobre livre iniciativa e sobre livre concorrência, independentemente do 
local em que se encontram, conduzem à presença do “econômico”.

Em vista disso, a Constituição Econômica não é apenas um recorte pre-
sente no título VII da Ordem Econômica, mas faz parte dos dispositivos espar-
sos que abordam o “econômico”, a exemplo dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa como princípio republicano, da propriedade privada enquanto 
direito fundamental, sua função social e a possibilidade de desapropriação, den-
tre outros dispositivos, pois deve ser compreendida como uma unidade, mesmo 
abrangendo vários campos e áreas específicas, o que inclui a economia (BERCO-
VICI, 2005).

Ao referir-se à Ordem Econômica, André Ramos Tavares (2011, p. 83) 
define-a como “(...) a expressão de um certo arranjo econômico, dentro de um 
específico sistema econômico, preordenado juridicamente. É a sua estrutura or-
denadora, composta por um conjunto de elementos que conforma um sistema 
econômico”. Portanto, a Constituição Econômica é parte integrante da ordem 
econômica na medida em que se trata do conjunto normativo que concretiza 
determinada ordem, tendo como base a ideologia constitucionalmente adotada.

A Constituição de 1988, dirigente por excelência, consagrou a Ordem 
Econômica em título próprio (Título VII), além de ter nominado a autonomia 
do Direito Econômico quando o alocou como objeto legislativo de competência 
concorrente entre os entes federativos4. Na realidade, o que a Constituição de 
1988 fez foi apenas formalizar a autonomia de uma disciplina já existente, deten-
tora de método, objeto e princípios próprios, fruto de debates datados do início 
do século XX.

4 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
  I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; [...]
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Além disso, é possível dizer que a Constituição de 1988 possibilita a cons-
trução de uma sociedade de bem-estar, pois o direito econômico oferece os 
instrumentos para a organização do processo econômico capitalista, os quais 
podem ser usados pelo Estado como instrumento transformador da economia, 
vinculado a objetivos sociais e coletivos (BERCOVICI, 2006).

Ao conjugar elementos sociais e liberais, a Constituição da democracia 
social, ao contrário das Constituições liberais que se utilizavam de uma política 
econômica de manutenção da conjuntura, a propõe uma política econômica cuja 
meta é a transformação das estruturas sociais (COMPARATO, 1978).

Dessa maneira, é preciso desmitificar a ideia de existência de modelos 
puros presentes em uma mesma ordem constitucional, pois, por mais forte que 
seja determinada ideologia político-econômica - capitalismo, socialismo ou co-
munismo -, o que há é a combinação de pontos ideológicos advindos destes mo-
delos gerais, aspecto que repercute na “coetaneidade do não coetâneo” por meio 
do princípio da economicidade5 (SOUZA, 1994, p.184-185).

Nesse sentido, a ideologia constitucionalmente adotada é baseada em um 
sistema dual ao combinar elementos ideológicos opostos, mas que, em conjun-
to, representam a Ordem Econômica constitucional brasileira. Um exemplo que 
reflete esse sistema é a possibilidade de intervenção do Estado na economia, o 
que por si só não reflete no modo de produção socialista, haja vista que a Cons-
tituição, em vários momentos, refere-se ao capitalismo, seja pela livre iniciativa 
enquanto fundamento da Ordem Econômica, seja pela defesa da propriedade 
privada como seu princípio6.

Por assim ser, a intervenção do Estado não é realizada de forma de-
sarrazoada, mas com o objetivo de buscar a concretização da ideologia 

5 Cf. SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 
São Paulo: Editora LTr, 1994. Nesta obra, Washington Albino define o princípio da 
economicidade em seu duplo viés: quanto ao entendimento e quanto à função. Quanto ao 
entendimento, é a busca do equilíbrio, o sacrifício-prazer, que permite a valoração na linha 
de maior vantagem, de modo que, em determinadas circunstâncias, o princípio a ser aplicado 
será aquele que melhor conduza à ideologia constitucionalmente adotada. Quanto à função, é 
o instrumento hermenêutico de harmonização de dispositivos constitucionais aparentemente 
contrários, porque baseados em ideologias distintas, como a proteção à propriedade privada 
(tipicamente capitalista) e a sua função social (tipicamente socialista).

6 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes princípios:

 I - soberania nacional;
 II - propriedade privada;
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constitucionalmente adotada, a exemplo dos objetivos da República exarados 
no artigo 3º da Carta Constitucional de 19887, tidos como “cláusula transfor-
madora” (BERCOVICI, 2006, p. 244), pois demandam a atuação progressiva e 
constante do Estado para a concretização da igualdade material a fim de superar 
o subdesenvolvimento.

3.  A ressignificação do estado no capitalismo: o (neo)liberalismo 
econômico versus a política de desenvolvimento à luz da constituição 
federal de 1988

Essa seção tem como objetivo comparar o liberalismo econômico do 
século XIX com o Estado de Bem-Estar Social do século XX, além de ques-
tionar o retorno ao (neo)liberalismo a partir de 1980, com ênfase aos países 
latino-americanos.

A partir da década de 1820, o liberalismo econômico caminhava como “o 
princípio organizador de uma sociedade engajada na criação de um sistema de 
mercado” (POLANYI, 2012, p. 151), com o claro intuito de sobreposição das re-
lações sociais por uma economia autônoma baseada no mercado autorregulável, 
pois antes do século XIX o sistema econômico era acessório ao sistema social.

A utopia do mercado autorregulável é peça chave na teoria liberal clássica 
e “significa que toda a produção é para a venda no mercado, e que todos os ren-
dimentos derivam de tais vendas” (POLANYI, 2012, p. 74).

Dessa forma, a economia de mercado é um sistema controlado apenas pelo 
próprio mercado, de modo que rechaça qualquer interferência externa – como 
a intervenção do Estado – para a regulação do preço, da oferta e da demanda. 
Sabiamente, o credo liberal apenas considera como válidas as medidas que asse-
gurem a autorregulação, de maneira a criar a conjuntura ideal para transformar 
o mercado no único responsável pela economia.

No mesmo sentido, a teorização da economia política coincide com o ad-
vento do Estado Liberal, de forma que se relaciona com uma concepção de equi-
líbrio da vida econômica pautada na compatibilização entre a oferta e a procura, 
além da resolução natural das crises econômicas pelo mecanismo de mercado. 
É esse equilíbrio de produção e circulação de riqueza que confere ao Estado a 

7 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
 II - garantir o desenvolvimento nacional;
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
 IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.
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função de assegurar a conjuntura de manutenção do equilíbrio e de funcionar 
eventualmente como redutor de crises (COMPARATO, 1978).

Para Polanyi (2012, p. 77) “uma economia de mercado só pode existir 
numa sociedade de mercado”, de modo que seria necessário que a sociedade 
estivesse submetida às exigências da autorregulação, o que se construiu paulati-
namente mediante a defesa da separação entre a economia e a política, uma vez 
que o sistema econômico liberal precisaria ser autônomo o suficiente para ditar 
suas regras, o que afasta a ordem econômica da posição acessória das relações 
sociais para assumir um papel predominante na sociedade.

Por assim ser, a metodologia exclusivamente jurídica do século XIX se-
parava os estudos de Direito e Economia, pois o método tradicional era estrita-
mente legalista e técnico, de modo que o Estado estaria limitado à lei e distante 
da realidade fática. Essa abordagem é considerada por Comparato (1978) como 
uma crise de distanciamento entre o direito e a realidade social, entre os ramos 
tradicionais e o direito prático, no qual a economia está inserida.

Ao objetivar a criação de uma sociedade de mercado, o princípio do libe-
ralismo não se limita a exercer seu papel na economia, mas acaba por afetar as 
relações sociais que outrora estavam em primeiro plano. A separação da econo-
mia e da política, somada à ascensão do mercado como fator mais importante da 
vida em sociedade, gerou a economicização das relações sociais, onde os aspec-
tos humanos e naturais perpassam pelo mercado, de forma que o “homem” e a 
“natureza” são tidos como mercadorias.

A mercantilização do homem e da natureza como fatores de produção 
pelo trabalho e pela matéria prima seria insustentável a curto e a longo prazo, 
porque colocar o indivíduo e o meio ambiente à mercê da exploração mercado-
lógica significaria o desmoronamento da própria sociedade.

Esta suposta mercadoria, “a força de trabalho”, não pode ser impelida, usa-
da indiscriminadamente, ou até mesmo não utilizada, sem afetar também o 
indivíduo humano que acontece ser o portador dessa mercadoria peculiar. 
Ao dispor da força de trabalho de um homem, o sistema disporia também, 
incidentalmente, da entidade física, psicológica e moral do “homem” ligado a 
essa etiqueta. [...] A natureza seria reduzida a seus elementos mínimos. [...] Os 
mercados de trabalho, terra e dinheiro são, sem dúvida essenciais para uma 
economia de mercado. Entretanto, nenhuma sociedade suportaria os efeitos 
de um tal sistema de grosseiras ficções, mesmo por um período de tempo 
muito curto[...] (POLANYI, 2012, p. 79).

No entanto, foi preciso vivenciar uma série de mazelas sociais para 
compreender que o liberalismo econômico era falho e impraticável social e 
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financeiramente, a exemplo da crise de 1929, que foi um divisor de águas na 
doutrina do laissez faire.

A partir da paralisia dos fatores de produção, que refletiram no prejuí-
zo ao comércio internacional, na queda dos preços internos e no desemprego 
em massa, compreendeu-se que a posição do Estado como simples mantedor 
de conjunturas era insuficiente, pois seria necessário reanimar uma economia 
paralisada (COMPARATO, 1978), reestruturar o capitalismo e ressignificar um 
modelo de Estado que fosse condizente coma realidade que se impunha.

Após as duas grandes guerras mundiais e a quebra da Bolsa de Nova Ior-
que, os Estados europeus, a exemplo da Inglaterra, passaram a promover políti-
cas públicas para combater o desemprego (KOURY, 2015, p. 27). Na realidade, 
o Estado jamais esteve ausente mesmo durante a era liberal, pois a máquina pú-
blica era posta à serviço do livre mercado, de modo que se fazia presente para 
garantir a própria existência do liberalismo econômico.

As intervenções do Estado liberal limitavam-se à conjuntura de manuten-
ção do equilíbrio natural do mercado. Ao contrário, no Estado de Bem- Estar 
busca-se atingir as estruturas do sistema econômico para seu aperfeiçoamento e 
transformação (COMPARATO, 1978).

Dessa forma, o Estado esteve presente desde o surgimento do laissez-faire 
até a sua manutenção, o que demonstra que a autorregulação foi fruto de forte 
intervenção, ao contrário da ideia de naturalização do mercado que se difunde. 
Eis o grande paradoxo liberal: “O caminho para o mercado livre estava aberto e 
assim se mantinha através do incremento de um intervencionismo contínuo, con-
trolado e organizado de forma centralizada” (POLANYI, 2012, p. 157). Portanto, 
o slogan liberal de Estado mínimo não se sustenta e assim não poderia ser, uma 
vez que as relações mercantis eram incrustradas nas relações sociais, de modo que 
a alternância desta ordem ocorreria somente mediante um – forte – fator externo.

Em decorrência da necessidade de ressignificação do Estado, que não 
mais poderia limitar-se à manutenção das conjunturas autorregulatórias, intro-
duziu-se o Estado do Bem-Estar Social que encontrou base teórica nas ideias 
difundidas por John Maynard Keynes em 19368, para quem a economia liberal 
clássica possuía duas falhas propulsoras das crises cíclicas do capitalismo: o de-
semprego e a desigual distribuição de renda.

Ao defender a necessidade da intervenção para combater as crises e as 
instabilidades da economia capitalista, a teoria de Keynes vai ao encontro das 

8 KEYNES, John Maynard. A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Tradução 
por Mário R. da Cruz. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
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Constituições Econômicas, notadamente da Constituição de 1988 que tem o de-
senvolvimento como objetivo da República, o qual somente poderá ser concre-
tizado mediante uma política econômica apta a romper com o equilíbrio preco-
nizado pelo laissez- faire.

A quebra do equilíbrio mediante o uso de uma política econômica desen-
volvimentista significa a oposição a uma realidade de estagnação, crescimento e 
subdesenvolvimento típica do liberalismo econômico. Nesse sentido, a ideologia 
intervencionista é necessária em maior ou menor intensidade na busca do de-
senvolvimento (SOUZA, 1994).

O agente promotor do desenvolvimento é o Estado, que é o detentor do 
poder econômico público. Ao fazer uso do seu poder mediante os institutos de 
direito econômico, a exemplo do planejamento, o Estado pode agir diretamente 
na economia por meio das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
assim como poderá criar condições para que a iniciativa privada, no uso do seu 
poder econômico privado, participe do projeto desenvolvimentista, a exemplo 
da concessão de incentivos fiscais em prol de uma atividade de interesse público, 
conforme será abordado em tópicos seguintes deste artigo.

A intervenção estatal na economia somente é justificada para atender aos 
objetivos traçados pela ideologia constitucionalmente adotada, uma vez que o 
campo econômico é área de atuação da iniciativa privada, ao passo que os servi-
ços públicos são área de atuação do Estado. Dessa forma, a intervenção deve es-
tar associada aos fins constitucionais, a exemplo da busca pelo desenvolvimento. 
Portanto, uma intervenção que obtivesse resultados opostos, como a acentuação 
das desigualdades sociais, seria inconstitucional e não encontraria motivo para 
subsistir.

Especialmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 
como é o caso do Brasil, é indispensável o exercício de uma política econômica 
pelo Estado, uma vez que “[...] os pressupostos da economia subdesenvolvida 
não coincidem com os referenciais definidores do ideal liberal dos quais as de-
senvolvidas mais facilmente se aproximam” (SOUZA, 1994, p. 337), muito em-
bora os países desenvolvidos jamais tenham vivenciado na prática a teoria liberal 
clássica sob o slogan de Estado mínimo não – ou pouco- interventor.

A despeito da teorização sobre o Estado do Bem- Estar e dos eventos 
históricos que demonstraram a necessidade de um Estado preocupado com 
a concretização dos direitos sociais, assim como a necessidade de um Estado 
regulador da economia, o credo liberal retorna a partir de 1980 sob o nome 
de neoliberalismo ou globalização, cujo marco de transição entre o modelo de 
Bem-Estar para o modelo Neoliberal é o Consenso de Washington.



 333

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

O Consenso de Washington foi um encontro promovido nos Estados 
Unidos entre os funcionários do governo norte-americano e dos organismos fi-
nanceiros internacionais especializados em assuntos latino-americanos – Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvol-
vimento – com o objetivo de avaliar as reformas econômicas realizadas nesses 
países a fim de propor soluções para o subdesenvolvimento (BATISTA, 1994).

Dentre as sutis recomendações de práticas de modernização, as quais 
nada mais eram do que a imposição de um modelo neoliberal de crescimento 
econômico sequer adotado pelos países desenvolvidos, cita-se a inserção do Bra-
sil na globalização mediante a revalorização da agricultura de exportação, o que 
é uma clara tentativa de retorno ao modelo agroexportador colonial, principal 
óbice da industrialização, do fortalecimento do mercado interno e do desenvol-
vimento nacional.

A presunção do Consenso de Washington pareceria ser a de que os países 
latino-americanos teriam condições de competir na exportação de produtos 
primários para os quais possuíssem uma vocação natural e/ou em produtos 
manufaturados sobre a base de mão-de-obra não qualificada de baixos salá-
rios (BATISTA, 1994, p. 22).

Ao analisar o encaminhamento da economia brasileira a partir de 1960, 
Caio Prado Júnior (2012) já apontava para a relação do imperialismo com o 
velho sistema colonial brasileiro fundado na exportação de produtos primários, 
que represente um sistema cheio de contradições inerentes. Apesar das custosas 
tentativas de industrialização do país desde 1930, o sistema colonial brasileiro 
continua o mesmo do passado, ou seja, um sistema baseado na produção de ma-
térias-primas e alimentares demandados no mercado internacional.

Essas características traduzem as recomendações puramente econômicas 
e sem preocupações sociais, as quais foram formalizadas em Washington no ano 
de 1989 pelos países desenvolvidos aos subdesenvolvidos, dentre as quais se des-
tacam: a redução do Estado e a corrosão do conceito de Nação, a abertura máxi-
ma à importação de bens e serviços e à entrada de capital de risco em nome da 
soberania absoluta do mercado autorregulável (BATISTA, 1994).

Diante disso, o economicismo puro assume o nome de modernização. 
Em defesa da modernização, o neoliberalismo promove uma pauta econômica 
dissociada dos direitos sociais, de modo que promove também o descrédito da 
figura do Estado e o enfraquecimento da sua soberania para que reine outro 
soberano já conhecido do século XIX: o mercado autorregulável. Por assim ser, 
políticas de abertura unilateral do mercado por países subdesenvolvidos e retor-
no ao modelo agroexportador são condizentes com a política neoliberal.
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O retorno do (neo)liberalismo é preocupante não apenas porque essa te-
oria já se mostrou insuficiente diante das instabilidades econômicas ou porque 
é apta a acentuar as crises econômicas e sociais, como já se vivenciou na quebra 
da bolsa de 1929 e na crise econômica de 2008, ambas com origem nos Estados 
Unidos, o grande defensor da política neoliberal.

Esse retorno é preocupante sobretudo porque é romantizado e vendido 
sob os mais variados nomes: globalização, modernização e transnacionalização, 
mas que nada mais são do que “uma proposta saudosista, tentada sem sucesso e 
com consequências negativas na Europa da década de 20, de retorno ao laissez-
-faire do final do século XIX [...]” (BATISTA, 1994, p. 11).

 Os ideais neoliberais possuem um marketing tão bem feito que, além da 
identificação com a modernidade, permitem incluir naturalmente no Consenso 
de Washington a ideia de que as crises vivenciadas na América Latina são fruto 
da iniciativa dos seus novos líderes, como se toda a conjuntura de crise não hou-
vesse sido delineada por uma política econômica de empréstimos inflexível aos 
países subdesenvolvidos pelos países desenvolvidos (BATISTA, 1994).

A eficácia da propaganda do neoliberalismo, o novo sonho americano, 
consiste na desmoralização da autoestima latino-americana. Não é preciso estar 
na academia para escutar o discurso quotidiano de que o Estado brasileiro é in-
capaz de formular políticas macroeconômicas, pois o poder econômico público 
não possuiria mais condições de exercer sua soberania mediante suas políticas 
monetária e fiscal sólidas. Dessa forma, as propostas de co-gestão entre desen-
volvidos e subdesenvolvidos resumem-se em uma constante relação de depen-
dência e regressão colonial.

Nesse cenário, é indispensável que os países subdesenvolvidos retomem 
as pesquisas sobre o papel do Estado, seus desafios e seus obstáculos para que 
se promova uma política de desenvolvimento econômico e não de crescimento 
ou modernização. Destaca Bercovici (2006) que a reestruturação do Estado deve 
ser um projeto nacional, o qual encontra seus fundamentos na Constituição de 
1988, que é condição essencial para a rediscussão de um projeto nacional de 
desenvolvimento.

Para a concretização desse projeto, o direito econômico explicita as re-
lações entre direito e economia, o que evidencia seu papel transformador da 
realidade social em que está inserido (BERCOVICI, 2009), de modo que é o 
ramo apto a contrariar as tendências homogeneizadoras vendidas sob forma de 
política econômica, como é o caso do neoliberalismo.

A tarefa do Estado, por meio dos instrumentos de direito econômico, 
é a transformação das estruturas econômicas e sociais para superar o subde-
senvolvimento. Ao contrário do que propõe o neoliberalismo com a pauta de 
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crise do Estado brasileiro, é preciso reestruturar e fortalecer o Estado sob o viés 
democrático, de modo que “sem uma reflexão sobre o Estado brasileiro, como 
deve ser estruturado e quais devem ser seus objetivos, não é possível abordar 
temas como planejamento, políticas públicas ou desenvolvimento” (BERCOVI-
CI, 2009, p. 518).

A reestruturação do Estado nos leva a pensar sobre seus instrumentos fis-
cais e financeiros para a superação do subdesenvolvimento. Esses instrumentos 
são objeto de direito econômico para a transformação da economia com base na 
ideologia constitucionalmente adotada.

Por assim ser, cumpre investigar se o uso de incentivos fiscais pelo Estado 
brasileiro está voltado para o desenvolvimento ou enriquecimento das empresas 
mineradoras na Amazônia, isto é, se a intervenção indutora encontra justificati-
va para subsistir ou se, ao contrário, contribui para a acentuação das desigualda-
des e causa prejuízo ao meio ambiente.

4.  A intervenção estatal sobre o domínio econômico: os incentivos fiscais 
na mineração na amazônia

Os incentivos fiscais concedidos à mineração na Amazônia são uma for-
ma de intervenção do Estado sobre o domínio econômico por indução, de modo 
que se visa estimular a iniciativa privada à consecução dessa atividade, o que so-
mente será constitucional se a intervenção buscar atender ao interesse coletivo.

Antes mesmo de nos debruçarmos sobre eles, com ênfase no caso do com-
plexo de exploração de ferro em Carajás, no Pará, é importante analisar a política 
econômica exógena adotada durante a formação econômica da Amazônia brasi-
leira a fim de que melhor se defenda sua superação mediante a busca de um novo 
projeto desenvolvimentista endógeno.

4.1.  A política econômica exógena na amazônia brasileira

O processo de formação econômica da Amazônia foi e continua a ser rea-
lizado de forma exógena, isto é, com base em interesses externos. Desde o início 
da história brasileira (1640-1770), tentou-se fazer a ocupação da Amazônia nos 
mesmos moldes do restante do Brasil: por meio da agricultura, em especial a 
lavoura de cana-de-açúcar, mas por condições naturais desfavoráveis jamais pro-
grediu na região (PRADO JÚNIOR, 2012).

Diante do insucesso da agricultura, os colonos buscaram outra forma de 
ocupação mediante a exploração dos recursos naturais pelo uso da mão-de-o-
bra indígena, maneira pela qual encontraram uma série de gêneros aproveitáveis 
para o comércio exterior, como o cravo, a canela, a castanha, e o cacau, além 
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de madeiras, peixes e caças. Em razão das especificidades da região, a explora-
ção ocorria de forma esporádica na floresta aberta, de acordo com o período 
oportuno de maturação das especiarias, sobre o qual segue um longo período de 
estação morta.

Todavia, a colheita natural que marca a colonização da Amazônia apre-
sentou poucos resultados em razão da instabilidade e da incerteza que permeiam 
essa atividade, o que leva Caio Prado Júnior a constatar que “os caracteres gerais 
da colonização brasileira, essa empresa exploradora dos trópicos, se revelam aí 
em toda sua crueza e brutalidade” (2012, p. 75).

Nas demais partes do Brasil colônia, havia pontos de atenuação da ex-
ploração mediante elementos paralelos que resultavam em formas sociais mais 
orgânicas, o que na Amazônia se reduziu à pura colheita, aspecto que contribui 
para o arrebatamento de suas riquezas naturais. Desse modo, a economia ama-
zônica entrou em decadência desde fins do século XVIII, revertendo-se a um 
estado de letargia econômica (FURTADO, 2007).

Com a economia voltada ao mercado externo, o próximo momento de 
ascensão comercial da Amazônia dependeu de novas procuras no mercado in-
ternacional. Ao final do século XIX e início do século XX, a borracha era a ma-
téria-prima bastante visada em razão da indústria de veículos. Em razão da alta 
demanda exterior, a Amazônia contou com a migração da população nordestina 
para suprir a escassez de mão de obra, o que ocorreu às custas de grande miséria 
social.

Em 1912, a economia da borracha conseguiu atingir a exportação de qua-
renta e duas mil toneladas por um preço de seiscentos e trinta e nove libras a 
tonelada, o que representou à época quase quarenta por cento da exportação 
total do Brasil (PRADO JÚNIOR, 2012). Apesar de economicamente rentável, 
os ganhos da borracha não alcançavam os trabalhadores locais, pois a renda se 
concentrava nas mãos de uma pequena elite voltada ao setor exportador, razão 
pela qual a mão de obra nordestina utilizada encontrava-se em condições extre-
mamente precárias.

Ao analisar a economia da borracha na Amazônia, Furtado (2007) destaca 
que os nordestinos começavam a trabalhar já endividados, pois deveriam arcar 
com sua viagem, seus instrumentos de trabalho, suas despesas de instalação e de 
alimentação. Além disso, as grandes distâncias e a precariedade de sua situação 
financeira colocavam-nos em uma situação de servidão solitária em meio às ca-
banas rudimentares em que habitavam na floresta.

Ao comparar a economia da borracha com a economia cafeeira, Furtado 
(2007, p. 196) conclui que a grande diferença entre o fluxo migratório europeu e 
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o fluxo migratório nordestino refletiu no desenvolvimento das duas regiões. Ao 
contrário dos trabalhadores nordestinos, o trabalhador europeu contava com 
subsídios para sua viagem, chegava ao Brasil com gastos pagos, com direito à 
residência e dispunha de terra para sua subsistência.

Dessa maneira, a população cafeeira apresentou modo de vida relativa-
mente elevado ao final do século XX. Já a economia da borracha entrou em brus-
ca e permanente prostração, pois os migrantes estavam em condições de extre-
ma miséria em um meio em que era muito difícil, senão impossível, encontrar 
alguma outra rentabilidade, de modo que esses indivíduos encontravam-se em 
condições piores do que as que haviam estado antes de migrarem.

Se o boom da borracha contribuiu para a transformação da Amazônia 
pelo aumento populacional e erguimento de importantes cidades-polo, como 
Belém e Manaus, além de vivência de riqueza e prosperidade por uma pequena 
elite, o declínio da borracha também contribuiu para o declínio da região por 
meio do despovoamento e da acentuação da miséria da população local (PRA-
DO JÚNIOR, 2012).

Ao analisar a relação entre as cidades amazônicas e os surtos econômicos 
pelos quais a região passou, Becker (2013) atesta que essa economia foi histori-
camente dominada pelo monopólio econômico e pelo poder político da econo-
mia-mundo, de modo que a Amazônia foi inserida em uma relação centro-pe-
riferia, fortemente dependente da demanda externa e de suas oscilações. Longe 
de ser uma relação de dependência ultrapassada, essa falha está presente até os 
dias atuais pela ausência de agregação de valor aos produtos exportados, o que 
constitui uma das principais insuficiências do dinamismo urbano.

No período compreendido entre 1916 e 1930 ainda se constatava a depen-
dência da região ao mercado externo, de modo que o progresso era confundido 
com o crescimento econômico com base na exploração de recursos naturais.

Posteriormente, entre 1930 e 1985, houve a preocupação para com a ocu-
pação da região, quando a Amazônia exerceu o papel de crescimento econômico 
para os militares em razão de seus recursos naturais e seu território tido como 
pouco povoado. Houve a criação da Zona Franca de Manaus, a implementação 
de redes de circulação rodoviárias, o incentivo aos fluxos de capital e a instalação 
de grandes projetos de mineração, a exemplo do Complexo Mínero-Metalúrgico 
de Carajás para o minério de ferro (SERRA NETO; KOURY, 2015).

A política econômica minerária possui interesses exógenos, assim como 
as demais políticas econômicas apontadas pela historicidade da Amazônia. Tra-
tam-se de interesses sustentados pela lógica neoliberal do capital externo, os 
quais repercutem nas violações das comunidades e populações tradicionais.
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Além disso, os investimentos minerários realizados na região foram distri-
buídos de forma heterogênea, de forma que ocorreu a incrementação às desigual-
dades regionais em paralelo ao crescimento econômico. Por assim ser, tornam-se 
comumente presentes pequenas ilhas de desenvolvimento rodeadas de pobreza 
em prejuízo da vida tradicional (SERRA NETO; KOURY, 2015, p. 98-99).

Os ciclos econômicos em que a Amazônia foi inserida desde a colonização 
consiste em um modelo de mercado que influenciou sua ocupação espacial, de 
modo que foram desconsideradas as especificidades da região, pois a região é en-
xergada apenas como um local de geração de riquezas para atender ao mercado 
externo mediante a exploração desmedida de sua população local. As palavras 
de Caio Prado Júnior ao analisar o boom da borracha podem ser aplicadas às 
demais políticas de crescimento, quando afirma que “a riqueza canalizada pela 
borracha não servirá para nada sólido e ponderável” (2012, p. 240).

O grande problema dessa dependência ao mercado externo e da sujeição a 
surtos econômicos é a oscilação da economia por fatores exógenos. A economia de 
exportação na Amazônia apenas dinamizou os mercados desse setor, de modo que 
a rápida interrupção dos surtos econômicos por fatores alheios contribuem para 
a não consolidação do mercado interno, em razão do que não se conseguiu gerar 
dinamismo urbano nem se expandiu a economia como um todo (BECKER, 2013).

Nesse cenário de exploração econômica, não há como falar em desen-
volvimento. É possível visualizar momentos esporádicos de mero crescimento 
econômico por meio do aumento dos preços das exportações e das receitas do 
país, que são acompanhados pela concentração de renda e privilégios de poucos 
na região, o que se observou enfaticamente no período da borracha do século 
XX e observa-se atualmente com a política de incentivos fiscais intentada em 
favor da mineração.

O desenvolvimento e o crescimento não são sinônimos, pois o crescimen-
to relaciona-se à perspectiva econômica, o que contribui para a concentração de 
renda e o aumento das desigualdades. Por outro lado, o desenvolvimento pre-
ocupa-se com o social aliado ao econômico, de modo que objetiva promover a 
saúde, a educação, as condições de trabalho dignas e a redução das desigualda-
des, isto é, o desenvolvimento promove uma transformação estrutural.

Por assim ser, o desenvolvimento relaciona-se aos vieses econômico e so-
cial na medida em que se preocupa com a transformação das estruturas sociais. 
Sem transformação no social ou no sistema produtivo tem-se a simples moder-
nização, mantendo-se o subdesenvolvimento:

Quando não ocorre nenhuma transformação, seja no social, seja no sistema 
produtivo, não se está diante de um processo de desenvolvimento, mas da 



 339

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

simples modernização. Com a modernização, mantém-se o subdesenvolvi-
mento, agravando a concentração de renda. Ocorre a assimilação do progres-
so técnico das sociedades desenvolvidas, mas limitada ao estilo de vida e aos 
padrões de consumo de uma minoria privilegiada. Embora possa haver taxas 
elevadas de crescimento econômico e aumentos de produtividade, a moder-
nização não contribui para melhorar as condições de vida da maioria da po-
pulação (BERCOVICI, 2005, p. 53).

O grande desafio de se pensar o desenvolvimento na região amazônica 
é compreender as especificidades da região, que desde o início da sua história 
passou por um processo de apagamento, no sentido de que houve a sua homoge-
neização às demais áreas exploradas no Brasil.

Em um país de dimensões continentais, como o Brasil, não é possível de-
fender um modelo de desenvolvimento importado do exterior, como propõe o 
neoliberalismo ao sugerir a inserção do país no mercado internacional em um 
papel já desgastado de exportador de gêneros primários sob interesses do capi-
tal internacional. Aliás, sequer é possível importar modelos desenvolvimentistas 
dentro do próprio Brasil, pois a Amazônia possui povos, história e cultura dis-
tintos das demais regiões.

Portanto, defende-se um modelo de desenvolvimento endógeno, de for-
ma a conciliar o processo de internacionalização dos mercados sem esquecer as 
características regionais sob o pretexto de uma adequação hegemônica norteada 
pelas crenças neoliberais, o que somente ocorrerá por meio da reestruturação e 
do fortalecimento do Estado em vias democráticas, porque somente desta forma 
é possível conceber o direito à autodeterminação dos povos.

Para Batista (1994), somente é possível falar em desenvolvimento brasi-
leiro se ele for ecológica e socialmente sustentável, o que reflete na eliminação 
da pobreza. Dessa forma, a democracia é essencial para a busca desse modelo 
proposto a fim de que o país seja inserido com segurança na economia mundial, 
pois somente pela democracia é possível defender o direito à autodeterminação 
dos povos.

Diante dos desafios introduzidos pela globalização, é preciso pensar um 
projeto de desenvolvimento social, político e econômico da Amazônia, de ma-
neira a garantir a participação efetiva dos indivíduos que a compõem para a 
construção de uma vida mais digna e justa. Nesse sentido, indissociável é o papel 
do Estado para cultivar as potencialidades da região, pois, como propõe Becker 
ao analisar os grandes surtos frutos da riqueza natural amazônica (2013, p. 41):

 O surto é um movimento essencialmente econômico, e como tal é um novo 
horizonte de oportunidades, abrindo possibilidades para o desenvolvimento, 
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mas sem a obrigação de fazê-lo com justiça social. Justiça social é tarefa da 
política e não da economia.

O direito econômico dispõe de vários instrumentos de que o Estado pode 
fazer uso para buscar a justiça social em consonância com a ideologia consti-
tucionalmente adotada, a exemplo dos incentivos fiscais como forma de inter-
venção estatal indutora. Convém analisar em que medida esses instrumentos 
concedidos pelo Estado na mineração amazônica contribuem para o modelo de 
desenvolvimento endógeno ou se, ao contrário, apenas ratificam o crescimento 
econômico baseado na exploração há muito vivenciada pela região.

4.2.  Os incentivos fiscais à mineração de ferro em Carajás: crescimento ou 
desenvolvimento?

O intervencionismo previsto na Constituição rompe com a ideia de que 
o Estado deveria manter-se distante da economia na medida em que o Poder 
econômico público tem o papel ativo de buscar a concretização do desenvolvi-
mento. É necessário demonstrar a forma pela qual essa intervenção ocorrerá, 
de maneira a respeitarem-se os limites delineados pela Carta Magna, já que o 
Estado atuará em área distinta da sua potestade pública.

Eros Grau (2012) classifica as formas de intervenção do Estado em: a) 
intervenção direta ou no domínio econômico; e b) intervenção indireta ou sobre 
o domínio econômico. Na intervenção direta, o Estado age enquanto agente eco-
nômico ao participar ativa e diretamente da economia, podendo atuar por ab-
sorção, quando constitui monopólios a exemplo da exploração do petróleo (art. 
177 da CRFB/88), ou por participação, quando atua ao lado dos particulares.

A intervenção indireta ou sobre o domínio econômico reflete a atuação do 
Estado enquanto agente normativo e regulador, que orienta como a atividade eco-
nômica será exercida pelo particular e pelo próprio Poder Público, a exemplo da co-
brança de tributos, da concessão de subsídios, dos benefícios fiscais ou dos créditos.

Essa intervenção pode ocorrer por direção, quando as normas forem obri-
gatórias e passíveis de sanção, ou por indução, quando as normas forem mera-
mente orientadoras, responsáveis por estimular ou desestimular a prática de al-
gum comportamento, a exemplo da redução de impostos sobre os automóveis e 
os eletrodomésticos9 (linha branca) no período marcado pela política do Novo 
Desenvolvimento. Nesse sentido, aduz Eros Grau (2012, p. 144):

9 Cf. Decretos federais de nº 7.725/2012 e8035/2013, os quais dispõem sobre a redução 
dos impostos sobre os automóveis e eletrodomésticos da linha branca.
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No caso das normas de intervenção por direção estamos diante de comandos 
imperativos, dotados de cogência, impositivos de certos comportamentos a 
serem necessariamente cumpridos pelos agentes que atuam no campo da ati-
vidade econômica em sentido estrito [...]. No caso das normas de intervenção 
por indução defrontamo-nos com preceitos que, embora prescritivos (deôn-
ticos), não são dotados da mesma carga de cogência que afeta as normas de 
intervenção por direção. Trata-se de normas dispositivas.

De acordo com Luís Eduardo Schoueri (2005), a diferença entre as duas 
formas de intervenção indutiva consiste na maior ou menor liberdade concedi-
da ao particular, pois diante de normas cogentes a liberdade é mais restrita na 
medida em que se está diante de uma sanção jurídica. Por outro lado, as normas 
meramente indutoras permitem um leque mais amplo de escolhas, haja vista 
que, caso o agente econômico não queira seguir os ditames estatais, ele não será 
punido.

Nessa perspectiva, as normas tributárias indutoras enquadram-se na clas-
sificação de intervenção indireta – sobre o domínio econômico – por indução, 
uma vez que o agente econômico está livre para atuar de acordo com as alterna-
tivas que possui. Dentro de sua liberdade, o particular pode receber estímulos ou 
desestímulos que o conduzem ao caminho proposto pelo legislador, de modo a 
participar da política econômica eleita.

Ao discorrer sobre os elementos que deverão compor a política econômi-
ca desenvolvimentista, Souza (1994) aponta que a política fiscal é um ponto a 
ser considerado para essa finalidade, pois ela é responsável por regulamentar os 
instrumentos pelos quais o governo utilizará os tributos e manipulará as receitas 
e despesas para que se atinja o desenvolvimento. Dessa forma, o desenvolvimen-
to seria alcançado não apenas pelo investimento em infraestrutura e atividades 
adequadas, mas também pelo uso dos incentivos fiscais.

A mineração é uma atividade de alto risco, pois demanda vultosos inves-
timentos para a exploração de minas e jazidas, assim como requer investimen-
tos em pesquisas e em novas tecnologias. Ao considerar a atividade mineradora 
como um meio para o desenvolvimento nacional, o governo brasileiro faz uso 
dos incentivos mediante a renúncia fiscal – redução da alíquota do imposto de 
renda e isenção do ICMS – a fim de atrair novos investimentos, bem como man-
ter competitivos os já existentes (SERRA NETO; KOURY, 2015).

Na segunda metade da década de 1970, o Estado brasileiro começou a 
estabelecer políticas públicas de incentivo à mineração na Amazônia, de modo 
a inserir a região no projeto desenvolvimentista proposto pelos governos mi-
litares, o qual tinha como base o incentivo à industrialização e a captação de 
recursos estrangeiros.
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O Estado do Pará atuou na concessão de incentivos fiscais e financeiros a 
fim de que os grandes projetos de mineração industrial fossem implantados em 
seu território, a exemplo da lei estadual nº6.307/2000 que diferiu o pagamento 
de ICMS e beneficiou a produção minerária da VALE S.A.. Essa política econô-
mica tinha como objetivo o desenvolvimento regional por meio da diversifica-
ção industrial. Na prática, os resultados opuseram-se ao objetivo pretendido.

A empresa VALE S.A. é uma multinacional sediada no Brasil e presente 
em cerca de trinta países, cujas atividades englobam a mineração, a energia, a 
siderurgia e as atividades de logística, como ferrovias, portos, terminais e infra-
estrutura (VALE, 2020b). Ao conceituar as multinacionais, Washington Albino 
de Souza (1994, p. 243) aduz que “o ideal de abolição de fronteiras econômicas 
levou as legislações dos países membros dessas comunidades a admitirem que 
uma empresa tenha, ao mesmo tempo, a nacionalidade de cada um deles”.

Em razão da múltipla nacionalidade, as multinacionais não raro atuam 
com base nos ditames do capitalismo internacional, cuja preocupação princi-
pal é a redução de custos e conquista do mercado. Por assim ser, não há uma 
identificação entre a empresa e a atividade realizada com o entorno, de maneira 
que dificilmente seria possível concretizar um projeto de desenvolvimento com 
a redução das desigualdades e a ampliação ao acesso de direitos sociais quando 
os interesses exógenos não vão ao encontro desses ideais.

Consequentemente, a exploração dos minérios contribuiu para a concen-
tração de renda e para a valorização pouco qualificada do capital natural da região, 
além de possuir baixa interação socioeconômica com o meio em que está inserida.

As cidades ao entorno das minas não tinham infraestrutura adequada 
para atender às necessidades de saúde, educação e moradia dos indivíduos que 
migraram em busca de melhores condições de vida, de maneira que houve a 
acentuação dos conflitos e do desmatamento (SERRA NETO; KOURY, 2015). 
É possível afirmar que a mineração na Amazônia limita-se à utilização dos re-
cursos naturais e da mão de obra local pouco qualificada a baixos custos, o que 
demonstra um descaso para com as características locais, conforme observado 
nas políticas econômicas presentes na história da região.

Essas mazelas demonstram que a intervenção como estímulo à atividade 
mineradora não encontra razão para subsistir, pois é objetivo de toda a atuação 
do poder econômico público “indicar o sentido da ‘economicidade’ pelo qual 
a ideologia se satisfaça e justifique as medidas de Política Econômica a serem 
praticadas” (SOUZA, 1994, p. 258). Quando a ideologia não se satisfaz, isto é, 
quando ao invés da redução das desigualdades, há a intensificação delas, a polí-
tica econômica não encontra amparo constitucional.
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Por assim serem, os incentivos fiscais concedidos na mineração represen-
tam privilégios às empresas que adotariam o mesmo comportamento predatório 
caso não os possuísse. Dessa forma, o ideal seria a eliminação ou redução de 
subsídios com o aumento das alíquotas de royalties, que são um encargo extra 
justificado pela esgotabilidade dos recursos explorados.

Os impostos que o Estado deixa de arrecadar para encorajar a mineração 
perpassam por toda a coletividade, de maneira que esse tratamento diferenciado 
deveria encontrar justificativa jurídica para subsistir, como o desenvolvimento 
econômico da região, novas oportunidades de trabalho, partilha das riquezas 
com o entorno. Ao contrário, a concessão de incentivos para um comportamen-
to do particular que seria igualmente realizado sem o incentivo implica em um 
benefício injustificado (SCHOUERI, 2005).

Com o objetivo de elucidar o paralelismo entre o crescimento econômico 
e a acentuação das mazelas sociais na Amazônia por meio dos incentivos fiscais 
concedidos à atividade, analisar-se-á o caso da exploração de ferro em Carajás, 
o maior complexo minerador da história da empresa VALE e o maior projeto da 
indústria global de minério de ferro.

Trata-se de um empreendimento localizado em Canaã dos Carajás, no 
sudeste do Pará, que conta com um investimento de quase seis bilhões e meio 
de dólares, cento e nove módulos construídos duzentos e cinco mil, oitocentos e 
noventa toneladas de montagem10.

Apesar de a empresa dizer-se compromissada com o respeito pelas pes-
soas e pelo meio ambiente, as pesquisadoras Cristiane Faustino e Fabrina Fur-
tado (2013), em relatório intitulado “Mineração e violações de direitos: o Pro-
jeto Ferro Carajás S11D da Vale S.A.” (VALE, 2020a), atestam que a Vale S.A. 
compromete a vida das comunidades do entorno do Complexo, notadamente as 
comunidades tradicionais.

A violação de direitos pela empresa também é notabilizada pela sua polí-
tica de terceirização de serviços, a qual gera subcontratações e empregos infor-
mais. Além do impacto social, há a contaminação de águas, do ar e do solo, o 
desmatamento e a perda da biodiversidade, a violação a direitos trabalhistas e a 
divisão das comunidades.

Nesse cenário, o Estado tem um papel central, um vez que é detentor do 
poder econômico público concessor de incentivos a uma atividade econômica 
que contrasta com o projeto de desenvolvimento constitucional, de modo que 

10 VALE. Complexo S11D Eliezer Batista – Conheça o Complexo. Disponível em: <http://
www.vale.com/hotsite/pt/paginas/Home.aspx>. Acesso em: 12/10/2020.
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participa ativamente na expansão de mega indústrias dependentes da extração 
de recursos naturais e do domínio de amplos territórios (FAUSTINO; FURTA-
DO, 2013).

De acordo com Cardoso (2014), os incentivos fiscais concedidos à ativida-
de mineradora além de acentuarem o quadro de injustiça tributária, contribuem 
para um processo acelerado de exaustão dos recursos minerais em paralelo a um 
processo danoso de impactos sociais e ambientais.

Em relação aos incentivos fiscais para reinvestimento, os montantes con-
cedidos para as empresas mineradoras totalizaram o valor de quinhentos e seis 
milhões, noventa e seis mil reais entre os anos de 2007 e 2012. A empresa Vale 
S.A. monopoliza setenta e quatro por cento deste valor sem seus vários projetos, 
dentre os quais destacam-se o Vale Complexo Carajás-Ferro e o Vale Complexo 
Serra dos Carajás (CARDOSO, 2014, p. 3).

Dessa forma, o mecanismo de incentivos fiscais utilizados desde a década 
de 60 para encorajar a mineração como forma a inserir a Amazônia em um pro-
jeto de desenvolvimento industrial serviu apenas para ratificar um padrão colo-
nial de exploração já muito conhecido pela região: fornecedora de commodities 
para o mercado externo, o que é feito às custas de mazelas sociais e ambientais e 
sob grandes lucros às empresas mineradoras, os quais são ampliados pela carga 
tributária diferenciada.

Ao analisar o período de ditadura militar pelo qual o Brasil passou (1964-
1985), André Ramos Tavares (2015) aponta que, com o neoliberalismo, houve 
alterações no poder político do Estado, aproximando-o de tal forma do poder 
econômico privado que houve uma promiscuidade entre o político e o econômi-
co. Por assim ser, os interesses particulares acabam por orientar as atividades do 
Estado predispostas à economia, de maneira que há a redução da soberania estatal.

Nesse sentido, oportuno é o questionamento: em que medida os interes-
ses privados permeiam a política econômica desenvolvimentista na Amazônia, 
notadamente em relação aos incentivos fiscais concedidos às empresas minera-
doras, a exemplo da Vale S.A.?

Cardoso (2014, p. 4) aponta que “ao longo da história dos incentivos fis-
cais nenhum governo ousou mexer nos incentivos às mineradoras e agronegó-
cio, que permanecem intactos”. Com o apoio governamental, as empresas que 
atuam em segmentos relacionados aos recursos naturais, como é o caso dos mi-
nérios, procedem à realização de suas atividades sem a preocupação com o en-
torno em que atuam - social e natural - e sem o compromisso em dar um retorno 
financeiro ao Estado.

Após uma história de exploração e dependência do mercado externo, 
é preciso rever a política econômica realizada na Amazônia. A política dos 
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incentivos fiscais aponta para o encorajamento da concentração de renda e da 
acentuação das desigualdades sociais, além da destruição do meio ambiente, de 
modo a favorecer pequenos grupos de interesse que se beneficiam dos negócios 
de commodities. A respeito dos incentivos fiscais na atividade mineradora, afir-
ma Cardoso (2014, p.5):

A ineficácia deste instrumento para o desenvolvimento sustentável da Ama-
zônia pode ter sido um reflexo da sua captura por grupos de interesse – do 
governo e de setores empresarias – vinculados aos negócios globais de com-
modities intensivas em recursos naturais. Este movimento corrompeu o ca-
ráter inovador e potencialmente positivo da política dos incentivos fiscais e a 
transformou em uma aberração que atenta contra o interesse público e contra 
o desenvolvimento e a preservação da Amazônia.

Diante do neoliberalismo e da globalização, a promoção do desenvolvi-
mento em consideração às especificidades regionais, isto é, à promoção de um 
desenvolvimento sustentável, includente e endógeno, somente ocorrerá pela 
condução democrática das diretrizes econômicas, o que encontra legitimidade 
na Constituição de 1988.

A condução democrática das diretrizes econômicas significa a luta e a de-
fesa dos direitos coletivos em detrimento dos interesses individuais. A soberania 
nacional ao lado do desenvolvimento afastam a concepção de qualquer política 
que conduza à dependência externa, a exemplo do modelo exportador latino-a-
mericano estimulado pelo neoliberalismo, cujos interesses consistem na redução 
da soberania nacional latino-americana e na manutenção da qualidade de países 
subdesenvolvidos.

Diante da nova realidade globalizada, é inevitável a inclusão da Amazônia 
no processo de internacionalização dos mercados e isso não se pretende evitar. 
No entanto, o relacionamento com o mundo terá de ser feito com uma base 
de interdependência, não de dependência, de modo que deve estar pautado no 
princípio da cooperação e do respeito mútuo entre as nações, sem qualquer re-
núncia à soberania estatal (BATISTA, 1994, p. 33).

O Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais, ratifi-
cado pelo Brasil, reflete o ideal de desenvolvimento endógeno ao dispor que to-
dos os povos têm direito à autodeterminação, em razão de que devem assegurar 
livremente seu desenvolvimento econômico social e cultural11. Por assim ser, o 

11 ARTIGO 1º1. Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em virtude desse direito, 
determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural.
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desenvolvimento, relacionado às finalidades sociais, não pode ser confundido 
com o crescimento econômico, pois

[...] o conceito de autodeterminação dos povos implica uma opção econômica 
não tomada de forma autoritária, com base em interesses de poucos grupos 
econômicos favorecidos, em detrimento da grande massa prejudicada da po-
pulação. A escolha do modelo de desenvolvimento econômico, mais do que 
uma opção técnica de um aparelho burocrático do Estado, é a escolha de um 
povo (TAVARES, 2015, p. 1062).

Ao contrário do que propõe a política neoliberal, é preciso fortalecer a 
democracia e repensar o Estado, de maneira que os poderes econômicos público 
e privado sejam guiados pelo interesse social disposto na ideologia constitucio-
nalmente adotada, pois a política econômica traçada pelo governo deve servir 
aos interesses dos seus cidadãos. Por assim ser, é papel do Estado a exigência de 
contrapartidas mais sólidas das empresas mineradoras, como o investimento em 
atividades endógenas na região, além da compensação de danos sociais e am-
bientais já causados (SERRA NETO; KOURY, 2015, p. 111).

Para repensar as bases e a estrutura do Estado brasileiro, as instituições 
democráticas devem prevalecer sobre o mercado, assim como a independên-
cia política do Estado deve prevalecer sobre o poder econômico privado, pois 
um Estado democrático forte precisa ter sua força ampliada do ponto de vista 
econômico para que possa enfrentar os interesses do poder econômico privado 
(BERCOVICI, 2006, p. 519).

Nesse sentido, é imprescindível a participação política por meios demo-
cráticos para conduzir os rumos da política econômica e impedir que a gestão 
econômica do país atenda a um grupo multinacional com interesses estranhos e 
avessos aos interesses nacionais. Isso porque, como toda política é fundada em 
uma escolha, o controle democrático é fundamental para que a escolha político-
-econômica seja constitucional e preze pelo desenvolvimento a que se propõe.

5.  Conclusão

A preocupação para com o desenvolvimento regional surge a partir do mo-
mento em que há o retorno da política (neo)liberal, cujo discurso é a prevalência 
do Mercado sobre o Estado, de modo que a linha entre ambos se torna cada vez 
mais tênue e o Estado tem sua força reduzida para a realização da justiça social.

Os princípios neoliberais não se coadunam com os pressupostos de de-
senvolvimento brasileiro. Muito menos coadunar-se-à com o modelo de desen-
volvimento endógeno que se propõe neste trabalho, com respeito e consideração 
pelas características regionais. Diante das dimensões e das diversas regiões que 



 347

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

compõem o Brasil, pensar um modelo de desenvolvimento é uma tarefa com-
plexa mais sofisticada do que sugere o simplismo neoliberal (BATISTA, 1994).

Diante disso, a reestruturação e fortalecimento do Poder Econômico Pú-
blico pela via democrática fazem-se necessários diante do neoliberalismo, que 
prega o descrédito do Estado e das instituições democráticas. Por assim ser, um 
Estado forte é justificado para que se evite a imposição de um modelo hegemô-
nico que desconsidere as características e especificidades da Amazônia.

A busca pelo desenvolvimento enquanto objetivo da República deve ser 
permeada pela inclusão e participação social, cultural e política dos indivíduos 
que integram a região Amazônica. A opção pelo termo desenvolvimento no lugar 
de crescimento não se deu de forma aleatória, pois a partir da leitura conjunta 
dos dispositivos constantes da Constituição de 1988, nota-se que o aspecto co-
letivo sobrepõe-se ao aspecto individual, de maneira que há a preocupação para 
com os aspectos econômico e social, o que inclui a busca por condições dignas 
de trabalho, a garantia de direitos sociais e o respeito às diversidades.

A Ordem Econômica prevista na Constituição de 1988 possibilitou a in-
tervenção estatal sobre e no domínio econômico com o objetivo de resguardar 
os princípios, direitos e objetivos constitucionais, com ênfase à defesa do meio 
ambiente e ao desenvolvimento nacional.

Ao analisar a política de incentivos fiscais na mineração na Amazônia a 
partir do caso do complexo de exploração de ferro em Carajás, conclui-se que o 
encorajamento a uma atividade que contribui para a acentuação das desigualda-
des em seu entorno e que é causadora de inúmeros prejuízos socioambientais – a 
exemplo da violação dos direitos trabalhistas e das comunidades tradicionais, 
bem como da poluição do ar e dos rios– não encontra justificativa constitucional 
para subsistir. Por assim ser, os incentivos deveriam ser reduzidos ou cessados, 
além de se fazer necessário também o aumento das alíquotas de royalties a título 
de encargo extra.

A continuidade dessa política de isenções fiscais significaria a manuten-
ção de um privilégio nas mãos das empresas multinacionais, de modo a ratificar 
a condição de subserviência na qual a Amazônia foi submetida desde o início de 
sua colonização. Seria inviável conceber um modelo de desenvolvimento base-
ado na dependência externa, pois o desenvolvimento pressupõe a transforma-
ção das estruturas sociais, o que ocorre por meio dos instrumentos de direito 
econômico.

É possível questionar o motivo pelo qual a política de incentivos fiscais, 
enquanto instrumento de direito econômico em que o Estado atua sobre a econo-
mia, contribui para o subdesenvolvimento. Com o retorno do (neo)liberalismo, 
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houve uma imiscuidade entre o poder econômico privado e o poder político, 
de maneira que não raro se observam políticas tendentes a beneficiar interesses 
particulares no lugar dos interesses coletivos. O Direito Econômico não se coa-
duna com esse cenário.

Em termos de política econômica objeto de regulamentação pelo Direito 
Econômico, é obrigatório que se obedeça aos elementos do ordenamento jurí-
dico capazes de consolidar os princípios presentes na legislação ordinária que 
coincida com o estado atual para modificá-lo no sentido dos objetivos a serem 
atingidos. Em busca dessa finalidade, o princípio da coerência aplica-se ao Direi-
to Econômico pela compatibilidade entre os objetivos constitucionais e as medi-
das aptas a concretizá-los (SOUZA, 1994).

O Direito Econômico fornece instrumentos aptos para que se concretize 
um Estado de Bem-Estar, quando o Estado atuará de acordo com a ideologia cons-
titucionalmente adotada na busca do desenvolvimento. Uma política econômica 
que contrarie esta perspectiva é inconstitucional e, portanto, não aplicável na seara 
de Direito Econômico nem na seara de qualquer outro ramo do Direito.

A alternativa que se propõe diante do desvirtuamento de uma política 
econômica conduzida por particulares, a qual é ditada em consonância aos in-
teresses do capital externo e das multinacionais, é o fortalecimento do Poder 
Econômico Público sobre o Poder Econômico Privado por meios democráticos.

No caso da mineração, é dever do Estado a exigência de contrapartidas 
das empresas mineradoras, a exemplo do investimento em atividades que valo-
rizem o entorno e tragam benefícios à região. É dever do Estado a fiscalização 
e o estabelecimento de uma política de compensação rígida diante dos danos 
socioambientais causados na mineração.

Todavia, é preciso que o Estado seja pensado por um viés democrático, de 
modo que a política econômica beneficie a coletividade e seja construída com 
base no interesse nacional e na autodeterminação de seu povo. Por assim ser, é 
indispensável a participação dos cidadãos na condução dos rumos da política 
econômica, a exemplo das consultas públicas do entorno em que a política será 
implementada e do controle exercido pelo próprio cidadão.

Diante dos desafios introduzidos pela globalização, é preciso de um pro-
jeto que preze pelo desenvolvimento social, político e econômico da Amazônia 
a fim de garantir a participação efetiva dos indivíduos que nela vivem para a 
construção de uma vida mais digna e justa para todos. Para além da estabilidade 
monetária, o projeto de desenvolvimento reflete a justiça social, a eliminação 
da pobreza e da miséria, a garantia de empregos e salários condignos, além do 
fortalecimento do mercado interno. A concretização desse projeto de desenvol-
vimento endógeno é o grande desafio do Direito Econômico.
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O FABULOSO DESTINO DA AUTONOMIA HUMANA: 
A TRAGÉDIA DA TECNORREGULAÇÃO  

NO MEIO AMBIENTE DIGITAL
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Abstract: The following essay addresses the techno-regulation mechanisms, 
emphasizing the idea of “nudging”, as well as regulation by design. In exploring 
the influences of these regulations on human behavior, this work aims to study 
their seeming threat to the concept of autonomy behind the modern notion of 
human dignity, a conflict presented as a collision between the concepts of free-
dom and determinism in a tragic environment. This study, therefore, is con-
cerned with the role of the new forms of enforcement presented by cybernetics, 
Artificial Intelligence, and its relations with the rule of law in the digital environ-
ment and the unfolding of this age-old dilemma.
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1.  Introdução

Em meio à difusão tecnológica e ao aumento inédito da produção de da-
dos em relação à toda a história da humanidade até então, a noção de autonomia 
parece se perder entre os algoritmos de nossas redes prediletas. Pequenas gotas 
de escolhas são depositadas no motor de busca ou no sistema automatizado de 
uma das gigantes da tecnologia (GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon), 
de modo que nossas próximas decisões sejam refinadas e depuradas em sua me-
lhor versão possível, aquela que a inteligência artificial obteve por intermédio de 
seus mecanismos de aprendizado, e não de nossas próprias conclusões.

Yuval Harari4 antevê, diante da ascensão do big data na última década, a 
redução de todas as linguagens científicas e interações produzidas pela 

4 Cf. HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: 
Companhia das Letras, p. 384-385, 2016.
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humanidade às suas capacidades de processamento de dados, tratando-se do 
elemento unificador dos diversos campos do conhecimento.

Tal pedra de Roseta epistemológica converter-se-ia em verdadeira reli-
gião, o Dataísmo, no qual o valor de determinado objeto residiria na administra-
ção dos dados, e cuja maior consequência, a longo prazo, implicaria na própria 
obsolescência da espécie humana, a ser superada por outra, mais eficiente nesta 
perspectiva. Valores como escolha e autonomia pessoal perderiam relevância 
perante as máximas de otimização e processamento.

As medidas de eficiência e quantidade de dados levam-nos a pressupor no 
dataísmo a morte do liberalismo ou, ao menos, a morte das promessas liberais 
conferidas pela modernidade. Uma inspeção mais atenta, contudo, revela-o como 
um agravamento e reforço das desigualdades já observadas nas assim chamadas 
democracias liberais, tendo em vista o culto à capacidade produtiva de um indiví-
duo, intensificado (mas não propriamente criado) pela religião dos dados.

Enquanto isso, a dicotomia público/privado segue reforçada, mais do que 
nunca, no contexto capitalista, com a reiteração de argumentos como “escolha 
pessoal” e “livre consentimento”. A tragédia alcança seu ponto máximo de tensão, 
e seus pretensos heróis devem agonizar entre as margens ambíguas representando 
a vontade dos deuses e um pretenso livre arbítrio, sem jamais saber quando efe-
tivamente poderiam exercer este, ou quando estavam sob as influências daquele.

Com a introdução de mecanismos de tecnorregulação, além da regulação 
“by design” (nela contida a própria conduta, sem margem de discricionariedade 
ao indivíduo ou ao sistema que por ela atua ou opera), pensar a autonomia como 
cerne da dignidade humana torna-se ainda mais decisivo. Se, nas tragédias, o 
herói decai de sua graça ao tentar evitar o inevitável, reforçando o embate en-
tre a liberdade e as forças do destino, o que dizer dos anúncios personalizados 
exibidos por empresas como o Google5 e alimentados dos dados fornecidos 
pelos próprios usuários? Onde efetivamente termina a autonomia e se prolonga 
o determinismo?

Compreender a noção de autonomia, suas origens e sua atual relação para 
com o mundo dominado pelos dados é tarefa complexa. É pressuposto inicial, 
contudo, entender que os dilemas e tensões suscitados não são novos, mas in-
tensificados e trazidos à baila de uma realidade pré-existente. Como antecipou 
Norbert Wiener6 (1970), o fundador da cibernética, deve temer-se muito mais 

5 Cf. O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality 
and threatens democracy. New York: Crown Publishing Group, 2016.

6  Cf. WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de seres humanos. 1. 
ed.São Paulo: Cultrix, 1970.
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a intencionalidade humana frente às desigualdades pré-existentes que efetiva-
mente o veículo de perpetuação dessas intencionalidades, qual seja, a máquina.

2.  Entre o destino e a escolha: a tragédia clássica e a tragédia moderna

Aristóteles7, concordando parcialmente com o que Platão já havia dito 
na obra A República, começa a Poética admitindo que a Tragédia, como outras 
formas de arte, como a poesia e a música, consiste em uma imitação (mimese).

Os homens tendem naturalmente à imitação; nossa aprendizagem dar-se-
-ia por intermédio dela; e é por isso que a arte, ao imitar a natureza de forma bela, 
daria às pessoas, em geral, o mesmo prazer da aprendizagem dos filósofos, quan-
do as pessoas passam a pensar o que aquela imitação específica representaria8.

Mais especificamente, a tragédia faz uma imitação dos atos humanos, dos 
seres humanos em ação. Para o filósofo, a tragédia retrataria os homens de cará-
ter superior, diferenciando-se, assim, da comédia, na qual figurariam os homens 
de caráter inferior, naquilo que se mostra ridículo. Apesar desta diferenciação, a 
tragédia tem um foco muito maior nas ações que a comédia. Afinal, nas tragédias 
são as ações dos personagens que os levam à infelicidade, independentemente 
do caráter deles. As ações são tão importantes para a tragédia que Aristóteles 
chega a afirmar que sem ação não haveria tragédia, mas seria possível que ela 
existisse sem personagens.9

Os acontecimentos desastrosos retratados na tragédia, para Aristóteles, são 
causados pelo erro trágico (hamartia), de pessoas que não são nem moralmente 
perfeitas, nem completamente viciosas, mas se encontram num meio-termo.10

Para Young11, o fato de Aristóteles frisar este tipo de personagem pro-
vavelmente está relacionado com a possibilidade de aprender sobre o caráter 
do herói trágico, no sentido do modo em que ele contribuiu para o resultado. 
Young12, no entanto, problematiza esta afirmação de Aristóteles: pois, enquanto 
em Antígona, de Sófocles, é possível dizer que o resultado trágico se dá pela obs-
tinação extrema tanto de Creonte quanto de Antígona, o mesmo é mais difícil de 
afirmar-se quanto ao desenrolar de Édipo Rei, do mesmo autor.

7 ARISTÓTELES. Poética. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 37.
8 ARISTÓTELES. Poética. 3 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 42.
9 ARISTÓTELES. Poética. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 49.
10 ARISTÓTELES. Poética. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 61.
11 YOUNG, Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: 

Cambridge University Press, 2013, p. 36.
12 YOUNG, Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: 

Cambridge University Press, 2013, p. 36-37.
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Uma visão bem diferente das tragédias é demonstrada por Friedrich Wi-
lhelm Joseph Schelling13 em sua Filosofia da Arte, que as vê como representação 
do conflito entre liberdade e necessidade.

A teoria de Schelling é melhor entendida, quando consideramos a influ-
ência da teoria de Immanuel Kant no contexto da filosofia alemã do século XIX, 
e do conflito entre a liberdade e o determinismo discutido na Crítica da Razão 
Pura14. Kant, percebendo o teor revolucionário das teorias de Isaac Newton nas 
ciências da natureza, com suas Leis da Mecânica virtualmente eternas e imutá-
veis, preocupou-se com o impacto das descobertas na moralidade, na religião, e 
na noção de liberdade. Afinal, se Deus teria criado o mundo, que, quando pronto, 
seria autônomo e regido por leis imutáveis, estaria fadado, com as descobertas de 
Newton, a cair no esquecimento, por conta de sua irrelevância para os destinos 
do mundo, que funcionaria como um relógio desde o início dos tempos.

Assim, Kant reafirma a existência de Deus, da liberdade e da moralida-
de, como oposição ao mundo físico, completamente determinado e sujeito às 
Leis de Newton, por meio de uma nova visão da metafísica, como idealismo 
transcendental15.

O tempo e o espaço, para Kant, seriam “[...] apenas formas da intuição 
sensível”,16 que não se confundem com o conhecimento das coisas em si (ou o 
verdadeiro conteúdo das coisas), pois aqueles seriam meras condicionantes para 
os fenômenos (que são apenas a aparência das coisas, objetos da experiência, da 
realidade acessível pelos sentidos). Deste modo, os fenômenos da física não es-
tariam em posição de excluir, por si mesmos, as crenças tradicionais, a liberdade 
e a moralidade.17

No entanto, para Schelling, a defesa de Kant da liberdade não parecia 
ser convincente o suficiente.18 E conclui que a filosofia, de forma isolada, não 

13 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. The Philosophy of Art. 1. ed. Minneapolis: 
Minnesota University Press, 1989.

14 YOUNG, Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1 ed. New York: 
Cambridge University Press, 2013, p. 70-71. Cf. A respeito do conflito entre leis da natureza 
e autonomia, KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p. 52.

15 YOUNG, Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: 
Cambridge University Press, 2013, p. 70.

16 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2001, p. 51.

17 YOUNG, Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: 
Cambridge University Press, 2013, p. 70-71.

18 YOUNG, Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: 
Cambridge University Press, 2013, p. 71.
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seria suficiente para definir e defender a liberdade, já que o pensamento fi-
losófico ainda é limitado. Em sua opinião a arte exerceria melhor este papel, 
pois a criação artística provém da intuição humana, “órgão” em que a natureza 
(como necessidade) “coage” o artista a criar, ao mesmo tempo em que ele aces-
sa os pensamentos conscientes (que seriam o local de liberdade, do ilimitado) 
e, de certo modo, mesmo que contraditoriamente, cria por vontade própria. Tal 
contradição faz com que a realidade em si mesma se expresse por completo na 
obra de arte.19

Para a explicação e defesa da liberdade humana, a tragédia seria a forma 
poética que melhor se adaptaria. Pois a poesia lírica possui caráter subjetivo (ou 
seja, como expressão do “eu”, do “ilimitado”), e expressaria primariamente a li-
berdade, enquanto a poesia épica, de caráter objetivo (que expressaria o poder 
do “destino”), expressaria principalmente a necessidade20. Já a poesia dramática 
se situa no meio-termo entre estes dois extremos.

Na tragédia, o conflito termina de modo em que tanto a liberdade quan-
to a necessidade saem ao mesmo tempo vitoriosas e derrotadas, sendo sua 
coexistência compatível.21 O erro trágico manifesta-se exatamente como a ex-
pressão da concomitância entre ato e destino, e a tragédia que expressaria bem 
esta dicotomia, na visão de Schelling seria Édipo Rei. Nesta peça, Édipo é um 
homem de alta estirpe (sem depender de sua própria índole para ficar nesta 
posição), e que acaba agindo de modo moralmente censurável (casa com a 
mãe e mata o pai) por imposição do destino, e, inicialmente, completamen-
te ignorante da identidade dos pais. Para Schelling, Édipo sofre o pior tipo 
de azar possível: o de cometer atos repugnantes, mas que, tanto por força do 
destino, quanto por sua inicial ignorância, ele não poderia ser completamente 
responsável.22

Søren Kierkegaard, na obra Enten-Eller (traduzível por Ou Isto ou Aquilo), 
discute a distinção feita pelo filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel entre a 
tragédia clássica e a moderna. Para Kierkegaard, a distinção entre as tragédias 

19 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. System of Transcendental Idealism. 1. 
ed. Charlottesville: University Press of Virginia, 2001, p. 219-222. Cf. YOUNG, Julian. The 
Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1 ed. New York: Cambridge University Press, 
2013, p. 73-75.

20 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. The Philosophy of Art. 1. ed. Minneapolis: 
Minnesota University Press, 1989, p. 213.

21 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. The Philosophy of Art. 1. ed. Minneapolis: 
Minnesota University Press, 1989, p. 251.

22 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph. The Philosophy of Art. 1. ed. Minneapolis: 
Minnesota University Press, 1989, p. 252-253.
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das duas épocas consiste no desenvolvimento e reflexão da subjetividade, que, 
na antiguidade, está incompleto.23

Na tragédia clássica, há um ponto de vista externo ao herói, sem grandes 
explicações para as suas ações, o que pode ser explicado pelo ethos comparti-
lhado da sociedade, que se dissolve na modernidade. Já na tragédia moderna, a 
subjetividade ocupa um grande papel, através dos monólogos, e isto ocorre pelo 
herói trágico refletir a consciência geral de seu tempo. Para o filósofo, a moder-
nidade seria uma era de melancolia, ceticismo, desespero e de individualismo 
exagerado, que chegam a ser cômicos e atomizantes.24

Tomando Antígona de Sófocles como paradigma para a tragédia grega, o 
filósofo dinamarquês afirma que o ethos compartilhado pela sociedade é deter-
minante para a formação das atitudes e convicções do herói. Deste modo, ainda 
que Antígona seja livre para agir, quando ocorre uma ameaça ao valor da supre-
macia da família, ela não tem outra escolha a não ser defender as leis divinas, 
e desafiar Creonte e a lei da Pólis. “Programada” com estes valores, sua atitude 
é ambígua, transitando entre a influência absoluta do destino e a liberdade de 
agir. Ela pode ser vista como inocente, por seguir os valores da sociedade de seu 
tempo, ou como culpada, por ter uma falha trágica, por ser inflexível na defesa 
destes valores, o que causou sua condenação à morte. Esta ambiguidade é que 
promoveria o efeito trágico.25

Quanto ao conflito entre liberdade e necessidade, Kierkegaard diverge de 
Hegel e de Schelling. Na tragédia grega, nem sempre a necessidade está contra 
a liberdade. Em Antígona, por exemplo, sua escolha de desobedecer a lei apesar 
da consequente pena de morte para quem assim agisse, mostra que o destino na 
verdade está em harmonia com os seus desejos. Ela aceita seu destino, e necessi-
tava agir deste modo26.

O herói moderno, por sua vez, é reflexivo (já que tudo é sujeito ao ques-
tionamento na modernidade, desde a filosofia cartesiana), e responsável por 

23 KIERKERGAARD, Søren. Either/Or. Garden City: Doubleday, 1959 apud YOUNG, 
Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: Cambridge University 
Press, 2013, p. 140

24 KIERKERGAARD, Søren. Either/Or. Garden City: Doubleday, 1959 apud YOUNG, 
Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: Cambridge University 
Press, 2013, p. 141-142.

25 KIERKERGAARD, Søren. Either/Or. Garden City: Doubleday, 1959 apud YOUNG, 
Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed.New York: Cambridge University 
Press, 2013, p. 142-143

26 KIERKERGAARD, Søren. Either/Or. Garden City: Doubleday, 1959 apud YOUNG, 
Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: Cambridge University 
Press, 2013, p. 146.
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seu próprio destino, bem como pelas consequências. O personagem não tem 
axiomas éticos inquestionáveis, e, como a hamartia (culpa) é absoluta, a tragé-
dia reflete o desespero e a melancolia dos tempos modernos, de modo que nem 
o perdão divino e nem o destino podem aliviar a culpa e a responsabilidade 
pelos atos27.

As tragédias shakespearianas são bem ilustrativas da teoria de Kierkega-
ard. Em Otelo, por exemplo, o herói mata sua esposa, Desdêmona, por acreditar 
nas maquinações de Iago, e está convencido de que a mulher o traiu. O que ele 
ouve não é completamente determinante para a decisão de matá-la (pois ele po-
deria escolher não acreditar, ou, escolher não tirar a vida da esposa), mas, por 
decisão própria e tomado pela ira, o faz, arcando com as consequências disso.28

Atualmente, ainda que nem mesmo as leis da Física estejam completa-
mente inflexíveis como na época de Kant, o conflito entre liberdade e necessi-
dade (ou determinismo) persiste, em várias dimensões. Com a modernidade, e 
a consequente dissolução do ethos compartilhado e com o progresso da ciência, 
logo veio a necessidade de controlar-se com maior precisão e eficácia tanto a 
conduta humana, quanto a natureza. E as mudanças nessa direção não tardaram 
a chegar, tanto no âmbito tecnológico, com a Revolução Industrial, quanto no 
âmbito político, com teorias inovadoras sobre a arte de governar, como as de Ni-
colau Maquiavel e Thomas Hobbes, que ajudaram a fundar, ainda que há muito 
tempo, as bases do mundo de hoje.

No entanto, resta o questionamento: o quanto daquele indivíduo respon-
sável por seus atos e livre dos primeiros séculos da modernidade ainda perma-
nece? Até em que ponto somos (ou devemos ser) senhores do nosso destino?

3.  Dignidade como autonomia: entre a liberdade e o determinismo na 
modernidade

3.1. A construção moderna do conceito de dignidade

A relação entre dignidade humana e autonomia pode ser localizada de for-
ma mais nítida no pensamento de Kant, em sua filosofia moral. Como explicado 

27 KIERKERGAARD, Søren. Either/Or. Garden City: Doubleday, 1959 apud YOUNG, 
Julian. The Philosophy of Tragedy: from Plato to Žižek. 1. ed. New York: Cambridge University 
Press, 2013, p. 147.

28 CARNEIRO, Cesar Felipe Pereira; DE MIRANDA, Célia Arns. A Universalidade Da 
Tragédia Otelo, O Mouro De Veneza. Scripta Alumni, Curitiba, n. 14, 2015. Disponível em: < 
https://www.uniandrade.br/revistauniandrade/index.php/ScriptaAlumni/article/view/236>. 
Acesso em 29 fev. 2020.
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por Johnson e Cureton29, o conceito de autogoverno, pensado pelo filósofo a 
partir de seu Imperativo Categórico, permite-nos compreender os indivíduos 
como detentores de igual valor e merecedores de igual respeito.

Nesse sentido, sabe-se que para Kant30, mandamento é toda representação 
de um princípio objetivo, enquanto determinante para uma vontade, e “impera-
tivo” é, precisamente, a fórmula que este mandamento possui. Sabe-se, ainda, que 
há duas espécies de imperativos, os hipotéticos e os categóricos. Os hipotéticos re-
presentariam “a necessidade prática de uma acção possível como meio de alcançar 
qualquer outra coisa que se quer” (ou que seja possível querer). Eles poderiam ser 
renunciados se renunciássemos a intenção neles contida Os categóricos, por seu 
turno, seriam os que nos “representasse uma acção como objetivamente necessá-
ria por si mesma, sem relação com qualquer outra finalidade”31.

Assim, a medida do imperativo categórico será sua intenção possível ou 
real a ser atingida em face de um dado comportamento, enquanto a medida do 
categórico será o próprio imperativo, em si, seja qual for o resultado dele decor-
rente. Kant celebra a formulação geral de seu imperativo categórico da seguinte 
forma: “Age segundo a máxima que possa simultaneamente fazer-se a si mesma 
lei universal”32. Após, celebra quatro formulações a tal imperativo.

Em sua segunda formulação do Imperativo, Kant33 demonstra que o ser 
humano deve necessariamente ser entendido como um fim em si mesmo, e 
não como meio para um fim. Apresentando o conceito do reino das finalidades 
humanas, Kant34 divide-as entre “preço” ou “dignidade” – os elementos enqua-
drados no primeiro aspecto podem ser negociados, comprados ou trocados, 
enquanto que o mesmo não se estende àqueles enquadrados no segundo aspec-
to. Uma criatura humana potencialmente racional e dotada de autonomia, isto 
é, capaz de realizar suas próprias escolhas de modo que ela é “para si mesma 

29 CURETON, Adam. JOHNSON, Robert. Kant’s Moral Philosophy. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2018. Disponível em: <https: //plato. stanford. Edu/archives/
spr2018/entries/kant-moral/>. Acesso em: 11 jan. 2020.

30 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 50-53.

31 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 50.

32 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 80.

33 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 79-80.

34 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 81.
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a sua lei”35, não é passível de trocas ou aquisições, posto que detentora de 
dignidade.

A ideia de moralidade, e a humanidade enquanto capaz de moralidade, 
são as únicas coisas que têm dignidade36, serviriam como um mecanismo de 
limitação das ações individuais, posto que consiste em um fim objetivo, algo que 
todas as criaturas racionais devem possuir. Assim, não apenas a humanidade 
dos demais indivíduos, como também a humanidade do próprio indivíduo que 
decide e determina o que é moralmente permitido a uma pessoa fazer e agir em 
relação a seus outros fins, moldando sua conduta.37

O terceiro Imperativo explicita tais noções de autolimitação e autodeter-
minação: a vontade38 de todo ser racional deveria corresponder a uma vontade 
que se legisla sob uma lei universal39. Trata-se de uma sentença bastante similar 
ao primeiro Imperativo (o qual norteia o agir de tal forma que este seja passível 
de ser convertido em uma lei universal). Desta vez, contudo, o ponto de vista de 
ação difere – no primeiro imperativo, o indivíduo deve seguir uma máxima; no 
segundo, este deve formular sua própria máxima de acordo com o postulado do 
terceiro Imperativo. É precisamente este o fundamento da autonomia humana 
em Kant e, por consequência, da dignidade.

Não há uma alteração substancial de sentido entre as formulações anterio-
res, mas um destaque maior ao aspecto da dignidade como autonomia que pres-
supõe o autogoverno. Não se trata, apenas, de atuar de acordo com a razão uni-
versal, uma vez que este atuar pode possuir motivações diversas da moralmente 
adequada e correta. A fim de atender ao terceiro postulado, contudo, o indivíduo 
deve abandonar estas motivações e adotar para si princípios que expressam a 
autonomia da vontade racional, posto que as leis universais se originam desta.40

35 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 89.

36 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 81.

37 CURETON, Adam. JOHNSON, Robert. Kant’s Moral Philosophy. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2018. Disponível em: <https: //plato. stanford. Edu/archives/
spr2018/entries/kant-moral/>. Acesso em: 11 jan. 2020.

38 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 59.

39 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 72.

40 CURETON, Adam. JOHNSON, Robert. Kant’s Moral Philosophy. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2018. Disponível em: <https: //plato. stanford. Edu/archives/
spr2018/entries/kant-moral/>. Acesso em: 11 jan. 2020.
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Logo, a dignidade em Kant41, bem como as próprias leis morais que li-
mitam o agir, baseia-se na racionalidade livre dos agentes, em sua autonomia de 
legislar para si. A autolimitação, portanto, é uma escolha fundamentada na razão 
humana, e conecta-se com a noção kantiana de liberdade, propriedade da vonta-
de de todo o ser racional, qual seja, nortear-se por postulados auto formulados, 
e não originários da vontade de outra pessoa., assim, o agir livre, comum a todo 
o ser racional, é o agir independente de causas estranhas que o determine42. 
Kant43 também esclarece que a liberdade é uma mera ideia seja realizada objeti-
va não pode ser exposta segundo leis naturais, valendo, tão somente, como pres-
suposto necessário da razão em um ser que julga ter consciência duma vontade, 
ou seja, duma faculdade de se determinar a agir como inteligência, segundo as 
leis da razão e desvinculado dos instintos naturais.

3.2.  O Estado Moderno originário das pressuposições de autonomia humana e 
as críticas à idealização contratualista

A ideia de autonomia individual como um valor basilar da sociedade sur-
ge conjuntamente com uma necessidade de validar e legitimar as teorias para a 
existência do Estado, consequência do contrato social que o teria originado.

Kant não é o primeiro autor a conferir uma posição privilegiada à autono-
mia em seu escopo teórico. A filosofia política da modernidade, especialmente 
aquela relativa ao contratualismo, já traçava caminhos similares. É importante, 
neste contexto, ressaltar o uso da noção de liberdade desenvolvida por Jean-Ja-
cques Rousseau e, posteriormente, pelo filósofo prussiano. Em ambos, ser livre 
implica em submissão a regras auto impostas, a certo regime de disciplina que 
implicaria em autogoverno.44

Tais formulações seguem mantendo similitudes com as teorias políticas 
liberais legitimadoras do Estado: o aparato governamental é legítimo quando 
norteado pelo consentimento de seus cidadãos, que, autônomos e racionais, de-
terminam suas próprias leis e por elas são regidos, e não por uma força externa. 

41 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 75-76.

42 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 97.

43 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 
2008, p. 116.

44 CURETON, Adam. JOHNSON, Robert. Kant’s Moral Philosophy. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2018. Disponível em: <https: //plato. stanford. Edu/archives/
spr2018/entries/kant-moral/>. Acesso em: 11 jan. 2020.
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As teorias desenvolvidas no contexto iluminista privilegiam a soberania com 
base no autogoverno, em contraposição ao absolutismo monárquico que se bus-
ca superar, e que permanecem como modelo às democracias ocidentais:

We owe to this period the basic model of government founded upon the 
consent of the governed; the articulation of the political ideals of freedom 
and equality and the theory of their institutional realization; the articula-
tion of a list of basic individual human rights to be respected and realized 
by any legitimate political system; the articulation and promotion of to-
leration of religious diversity as a virtue to be respected in a well ordered 
society; the conception of the basic political powers as organized in a sys-
tem of checks and balances; and other now-familiar features of western 
democracies.45

A história mostra-nos, contudo, que os ideais iluministas não alcançaram 
a totalidade dos indivíduos, tendo em vista o modelo de “homem” universal e 
racional pressuposto em suas formulações teóricas.46 Ademais, por trás das pro-
messas de autogoverno e soberania, não se investigaram as forças que efetiva-
mente operam e influenciam a subjetividade dos governados.

Correta e precisa, portanto, a afirmação de Robles de que o homem-pro-
prietário se transforma no “conceito antropológico básico da filosofia política 
do liberalismo”47. Lembra, ainda, Nicole Arnaud-Duc, que os “dias que se se-
guiram à Revolução foram alguns dos mais negros na história das mulheres”48. 
As mulheres francesas apenas conseguiram acesso ao direito de voto em 1944. 

45 Tradução livre: “Nós devemos a este período o modelo básico de governo fundado sobre 
o consentimento dos governados; a articulação dos ideais políticos de liberdade e igualdade 
e a teoria de suas realizações institucionais; a articulação de uma lista de direitos humanos 
individuais básicos a serem respeitados e percebidos por qualquer sistema político legítimo; 
a articulação e promoção da tolerância da diversidade religiosa como uma virtude a ser 
respeitada em uma sociedade bem ordenada; a concepção dos poderes políticos básicos como 
organizados em um sistema de pesos e contrapesos; e outras agora familiares características 
das democracias ocidentais.” Em: BRISTOW, William. Enlightenment. The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, 2010. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/archives/
fall2010/entries/enlightenment/>. Acessado em: 10 jan. 2020.

46 BRISTOW, William. Enlightenment. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2010. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/enlightenment/>. 
Acessado em: 10 jan. 2020.

47 ROBLES, Gregorio. Os Direitos Fundamentais e a Ética na Sociedade Atual. Barueri: 
Manole, 2005, p. 25.

48 ARNAUD-DUC, Nicole, apud DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. São 
Leopoldo: Unissinos, 2009, p. 111.
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Ademais, lembra Douzinas49 que a própria França apenas abandonou, definiti-
vamente, a escravidão, em 1848.

Tratando da transição entre as vinganças privadas, e a sistematização do 
poder punitivo, o teórico Max Weber50 definirá o Estado moderno no conhe-
cido conceito de “monopólio do uso legítimo da força física” dentro de um de-
terminado território, definição que Pierre Bourdieu (2012) acrescenta e reinter-
preta como “monopólio da violência física e simbólica legítima”51. A dimensão 
simbólica é relevante para a compreensão da influência do aparato governamen-
tal no cotidiano dos cidadãos, especialmente no âmbito tido como privado em 
contraposição à esfera pública.

Tratando do pacto social que se pressupõe abstratamente celebrado pelos 
indivíduos para que se entenda a ordem estatal, o autor ainda aprofunda sua 
definição, de tal forma que:

(...) podemos dizer que o Estado é o princípio de organização do consen-
timento como adesão à ordem social, a princípios fundamentais da ordem 
social, e que ele é o fundamento, não necessariamente de um consenso, mas 
da própria existência das trocas que levam a um dissenso.52

O autor alerta que esta conceituação – inicialmente incorporada pelos te-
óricos contratualistas da modernidade, como Locke e Rousseau – aparentemente 
pressupõe o Estado como um local de neutralidade53, o qual serviria como um 
ponto de partida para discussões nas quais as partes, embora discordem entre si, 
mantém um pacto de concordância em relação às regras da estrutura que propi-
cia a discussão em si, qual seja, o próprio aparato estatal. Esta noção, ainda, parte 
do princípio de que o Estado serve à promoção do bem comum, bem do povo.54

Ao resgatar elementos da definição contratualista para descrever os prin-
cípios do Estado, Bourdieu não busca reforçar ou reiterar esta neutralidade a 
serviço do bem comum, mas efetivamente descrever a estrutura do Estado, seus 

49 DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. São Leopoldo: Unissinos, 2009, p. 
112.

50 WEBER, Max. A Política como Vocação. In: WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5 ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 1982, p. 98.

51 BOURDIEU, Pierre. Curso de 18 de janeiro de 1990. In: BOURDIEU, Pierre. Sobre o 
Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 34.

52 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 35.
53 BOURDIEU, Pierre. Curso de 18 de janeiro de 1990. In: BOURDIEU, Pierre. Sobre o 

Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 35-36.
54 BOURDIEU, Pierre. Curso de 18 de janeiro de 1990. In: BOURDIEU, Pierre. Sobre o 

Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 36.
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mecanismos de funcionamento e como operam, investigando aspectos não des-
critos na conceituação marxista, crítica oposta à tradicional. Ao delinear o Esta-
do como uma máquina de dominação, não orientada ao bem comum, mas à ma-
nutenção da ordem em proveito de uma elite dominante, os teóricos da tradição 
marxista debruçam-se muito mais sobre as funções do aparato governamental, 
em detrimento da estrutura que o fundamenta.

Assim, a definição de Bourdieu não necessariamente contradiz aquela da 
teoria marxista, mas possibilita entender a ficção coletiva, o consenso que sus-
tenta as funções de manutenção da ordem desempenhadas pelo Estado.

Em sede das discussões do controle tecnológico e suas manifestações den-
tro da sociedade, é comum a afirmação de que o Estado, pouco a pouco, pode vir 
a perder espaço para a “regulação pelo design”. De acordo com Pagallo, et al55, 
trata-se de uma dentre diversas expressões utilizadas para abordar o emprego das 
tecnologias para a influência e direção do comportamento humano, com fins de 
se alcançar uma previsibilidade nas condutas. O pioneirismo no uso mais incisi-
vo e explícito destes mecanismos reside nos “objetos inteligentes”, ou tecnologias 
“usáveis”, como roupas e relógios alinhados com softwares de reconhecimento 
facial (pensados especificamente para estes fins), por exemplo. Já se antecipa, 
contudo, um aprimoramento e consequente emprego futuro destes mecanismos 
através da intervenção direta na vontade e autonomia dos indivíduos.

Neste contexto, o design (isto é, o modo como estas tecnologias são pre-
viamente projetadas e fabricadas para uso, sua finalidade última) inscreve co-
mandos nos dispositivos eletrônicos que dispensam a tradicional dualidade on-
tológico/deontológico, observada da confecção das leis destinadas à coletividade 
de cidadãos vivendo sob a égide do governo. Tratam-se de comandos autoexecu-
táveis e impossíveis de desobediência, portanto.

Magrani56 alerta, acertadamente, que há uma dicotomia entre o Estado de 
Direito e a intensificação das práticas tecnoregulatórias realizadas pelas platafor-
mas digitais. Neste contexto, o direito não seria capaz de acompanhar as tecno-
logias empregadas na regulação de condutas e passaria a desempenhar um papel 
secundário. A interpretação do autor, contudo, pressupõe apenas um aspecto do 
aparato estatal, como uma entidade física, pesada e limitada em seus recursos. 

55 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal 
Impacts of Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. 
Disponível em: <https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/
New-Tecologies-and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02/01/2020, p. 21.

56 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 
hiperconectividade. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019.
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Bourdieu57 no entanto, ao tratar do Estado como uma ilusão bem fundamenta-
da (composta por diversos atos e hábitos realizados pelos sujeitos), vem mostrar-
-nos que sua dominação perpassa por duas esferas de compreensão, quais sejam, 
física (já conhecida) e simbólica.

A esfera física é aquela mais evidente, em uma primeira análise, na me-
dida em que abrange o que é visível da estrutura governamental: por exemplo, 
supõe o demorado processo legislativo e as discussões que antecedem a redação 
e promulgação de uma norma que se proponha a regular novas plataformas on-
line ou dispositivos eletrônicos que operem por intermédio do design. Por esse 
aspecto, o Estado inevitavelmente apresentar-se-á como inefetivo naquilo que se 
propõe dentro da ordem social.

Em sede da esfera simbólica, porém, aquilo que entendemos como o Es-
tado é uma malha de ações inscritas na subjetividade dos indivíduos, agrupada 
em um dado conjunto para que faça sentido, para muito além da noção weberia-
na de monopólio da violência física. Entende-se que o Estado não se manifesta 
apenas em legislações limitadas a um dado tempo e espaço, incapazes de acom-
panhar o avanço técnico (e, portanto, mera fonte teórica para os dispositivos 
tecnoregulados, dispensada a posteriori), mas que também se faz presente em 
todos os aspectos que permeiam a vida dos indivíduos como um princípio ocul-
to e invisível que se apresenta como auto evidente – daí a ideia de “consenso”. 
É necessário à organização social que, para um conjunto de cidadãos, alguns 
aspectos determinados pelo Estado se apresentem óbvios e atemporais.

O exemplo suscitado por Bourdieu é a estrutura de temporalidade dita-
da pelas datas cívicas e feriados oficiais organizados nos calendários. O tem-
po dos cidadãos é aquele tal qual delineado pelo Estado. “Nossa percepção da 
temporalidade é organizada em função das estruturas desse tempo público”58, 
demonstrando que aspectos tomados, a princípio, como privados e pessoais, são 
território enviesado. A própria orientação de acontecimentos da vida dos in-
divíduos é regida pelos limites oficiais erigidos pelo Estado, de tal forma que, 
uma vez inscritos no sujeito, são tidos como tautológicos. O mesmo se estende à 
determinação do horário de verão: uma estruturação estatal que desdobra seus 
efeitos por todas as interações sociais (marcação de compromissos, horários de 
descanso e alimentação, lazer, estudo, entre outros).

57 BOURDIEU, Pierre. Curso de 18 de janeiro de 1990. In: BOURDIEU, Pierre. Sobre o 
Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 45.

58 BOURDIEU, Pierre. Curso de 18 de janeiro de 1990. In: BOURDIEU, Pierre. Sobre o 
Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 39.
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Uma vez que a ordem social do Estado se construa sobre o consenso acer-
ca destas matérias tautológicas, ressalta-se que não há efetiva liberdade aos indi-
víduos para que rejeitem estes pressupostos. O condicionamento da malha social 
é veemente de tal forma que não há escolha senão seguir pelas determinações do 
Poder Público, mesmo sobre estes pequenos aspectos do cotidiano, como condi-
ção de convivência dentro do seio social. De certa forma, poder-se-ia dizer que 
se trata de uma forma de design em si mesma.

Tendo esta e outras questões em mente, retomamos à análise de Magrani, 
que observa uma sobreposição do Estado de direito pela tecnorregulação, exem-
plificada em dispositivos programados para filtragem de conteúdo que, muitas 
vezes, realizam censura ilegal e desmotivada no processo. Se compreendermos 
que o Estado já está inscrito previamente na subjetividade dos indivíduos que 
programam a regulação por design antes de seu funcionamento, não estamos 
muito longe de concluir que esta regulação possibilitaria, na verdade, um reforço 
do Estado.

Ao tratar da própria confecção do software de dispositivos tecnológicos, 
o autor afirma:

(...) devemos compreender melhor a interação entre humanos e Coisas (arte-
fatos técnicos), considerando suas características ontológicas, visto que estas 
são dotadas de função e plano de uso atribuídos nas fases de design e desen-
volvimento, imprimindo a elas uma moralidade intrínseca que nos influencia 
e condiciona. Esses elementos têm gerado impactos cada vez maiores no âm-
bito social e político.59

À guisa destes dispositivos, é importante pensar o Estado e sua estrutu-
ra simbólica, uma vez impressos nas subjetividades dos governados, como um 
dispositivo que também é capaz de informar e nortear aqueles que projetam o 
design e demais mecanismos regulatórios.

Desta forma, não é contraditório buscar um entendimento da tecnorre-
gulação frente ao Estado em que aquela não necessariamente suplanta este, mas 
sim reforce e potencialize seu domínio sob a vida e o cotidiano dos indivíduos, 
a longo prazo.

Observar a atuação do Estado no modo de vida humano, mesmo em 
aspectos resguardados pela dita esfera privada, evidencia-nos que, ao menos 
em certa medida, a autonomia e liberdade aduzidas pelo conceito moderno de 

59 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. 
1. ed. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019, p. 247.
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dignidade não estão isentas de sofrer interferências e enviesamentos que limitem 
o âmbito de escolhas – e, portanto, a própria liberdade – dos indivíduos.

Um modelo claro de interferência estatal no cotidiano materializa-se na 
ciência comportamental, e, dentro dela, na computação persuasiva, tecnologias 
sofisticadas de manipulação, no bojo das quais se destacam os denominados 
“cutucões” (“nudges”), que seriam, em teoria, sutis incentivos ou desencora-
jamentos (podendo, ainda, assumir a forma de permissões e proibições, a de-
pender do caso) por parte da Administração Pública, para orientar as pessoas 
a determinadas direções, sem impedi-las, todavia, de seguir outro caminho.60 
Tais cutucadas estão circunscritas a uma aparente preservação da autonomia e 
liberdade de escolha daqueles que as recebem, dentro do âmbito de influência 
das condutas– tais interferências, especialmente aquelas que se utilizam de in-
formações privadas dos destinatários das cutucadas, serão tratadas de forma de-
talhada mais à frente.

Como mencionado anteriormente, contudo, tais condutas de influência 
por parte do Estado pressupõem certa noção de autonomia individual que não 
leva em conta os vieses e contextos sociais, históricos, econômicos e culturais na 
construção do consentimento. Toma-se como ponto de partida, portanto, uma 
espécie de cidadão ideal e universal que não apenas reproduz uma ideia de alhe-
amento às medições de forças e relações de poder estabelecidas no mundo real, 
como também as naturaliza.

Assim, a ideia de autonomia individual desenvolvida na modernidade, 
aplicada de forma descontextualizada, contribui para neutralizar e naturalizar as 
desigualdades inerentes ao processo de escolha no contexto capitalista. É neces-
sário, portanto, levar estas variáveis em consideração quando se discute a influ-
ência do Estado frente aos mecanismos tecnorregulatórios.

4.  Linguagem, controle e humanidade: cibernética e inteligência artificial

Apesar de todo o progresso da ciência até o século XX, e das influentes 
ideias de Auguste Comte (1798-1857) nas ciências humanas e sociais, que as 
impulsionou na direção dos métodos das ciências da natureza, tais disciplinas 
ainda tinham dificuldades em “conversar” umas com as outras. Norbert Wie-
ner61 (1894-1964) percebeu o grande potencial da interdisciplinaridade para 

60 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1026- 1028.

61 WIENER, Norbert. Cibernética: ou controle e comunicação no animal e na máquina. 1. 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 34.
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descobertas revolucionárias, e pensou em uma forma de romper com as bar-
reiras das diferentes ciências por intermédio da construção de uma linguagem 
comum entre elas.

Com este intuito, após passar anos desenvolvendo computadores como 
contribuição para o esforço de guerra na 2ª Guerra Mundial, em 1948 ele publica 
o livro Cibernética, que seria o livro básico da nova ciência. A Cibernética estuda 
o controle e a comunicação na máquina e no animal, e possui técnica e lingua-
gem específicas para lidar com este objeto.62

A palavra cibernética deriva do grego kibernetiké, termo utilizado por Pla-
tão para designar a arte de governar. A palavra foi vertida para o latim na expres-
são gubernum, que se transformou em “governo” nas línguas derivadas do latim, 
como o português.63

O principal objeto de estudo da Cibernética, a comunicação, dá-se pelo 
envio e recepção de mensagens, que ocorre por meio da linguagem. Se um in-
divíduo diz a outro para que faça alguma coisa, essa frase no modo imperativo 
é um comando. Para o cientista, o mesmo tipo de comunicação seria possível 
entre um ser humano e uma máquina, ou mesmo entre as máquinas, e a ciber-
nética seria importante para descobrir os padrões semelhantes entre estes tipos 
de comunicação.64 Para a época, tal descoberta foi revolucionária.

Outros conceitos também foram e continuam sendo bastante influentes, 
como os de feedback (realimentação), que consiste no controle que uma má-
quina (ou um cérebro humano) faz da medida em que um ato está próximo 
do objetivo intentado e o de caixa-preta (black box) que possibilita a análise de 
um sistema desconsiderando sua estrutura formadora, de modo a concentrar-se 
apenas na entrada (input) e saída (output) para se analisar um fenômeno.65 Com 
a utilização de diversos outros conceitos que equiparam os seres humanos às 

62 WIENER, Norbert. Cibernética: ou controle e comunicação no animal e na máquina. 1. 
ed. São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 34.

63 LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, volume 3: o século XX à pós-
modernidade. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 3 v., p. 14. Sobre a origem da palavra 
cibernética, Wiener também aponta outras origens. Cf. WIENER, Norbert. Cibernética: ou 
controle e comunicação no animal e na máquina. 1. ed.São Paulo: Perspectiva, 2017, p. 34 e, 
com alguns acréscimos, WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres 
humanos. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 15.

64 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970, p. 16.

65 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970. Uma boa explicação dos conceitos cibernéticos mais relevantes para 
as ciências sociais é dada por LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, volume 3: o 
século XX à pós-modernidade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. v. 3, p. 10-14.
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máquinas, e mudam a forma de se enxergar ciências preexistentes, como a Psi-
cologia e a Biologia, a Cibernética atraiu bastante atenção pelo mundo todo. Mas 
nem sempre a recepção foi positiva.

A resenha que saiu em uma edição do Le Monde de dezembro de 1948, 
feita por Père Dubarle66, frade dominicano, acusou a Cibernética de possibilitar 
que, no futuro, uma máquina de jogar xadrez enfiada em uma armadura viesse, 
no futuro, governar os humanos, sabendo muito mais sobre nós do que nós mes-
mos, e, com isto, tendo poderes que nenhum governante humano jamais teve.

Ao menos, considerando que a vida humana seria melhor medida em um 
raciocínio probabilístico, ao invés do determinístico (como a programação das 
máquinas da época), Dubarle67 considerava que esse tipo de máquina não iria 
aparecer em um futuro próximo.

O frade apontou também para o perigo da

[...] manipulação mecânica de situações humanas. Tanto quanto se possa ava-
liar, apenas duas condições podem garantir estabilização no sentido mate-
mático do têrmo. São elas, de um lado, uma ignorância suficiente por parte 
do grande número de jogadores explorados por um jogador hábil, que pode, 
ademais, idear um método de paralisar a consciência das massas; ou, de outro 
lado, boa vontade bastante para permitir que cada qual, por amor à estabili-
dade do jôgo, submeta suas decisões a um ou a alguns jogadores que tenham 
privilégios arbitrários. Esta é uma dura lição de fria matemática, mas deita 
certa luz sôbre a aventura de nosso século: hesitação entre uma indefinida 
turbulência dos negócios humanos e com isso, o Leviatã de Hobbes não é 
mais que uma brincadeira divertida. Corremos o risco, atualmente, de um 
grande Estado Mundial no qual a injustiça primitiva, deliberada e consciente, 
pode ser a única condição possível para a felicidade estatística das massas: um 
mundo pior que o inferno para tôda mente lúcida.68

No livro publicado dois anos depois da resenha de Dubarle, Cibernética e 
Sociedade, Wiener respondeu à resenha de Dubarle afirmando que a machine à 
gouverner apresentada no texto era um modelo muito rudimentar. Além disso, 

66 DUBARLE, Dominique. Une nouvelle science : la cybernétique - Vers la machine à 
gouverner ? Le Monde, Paris, 28 dez. 1948 apud WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: 
o uso humano de sêres humanos. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 176-178.

67 DUBARLE, Dominique. Une nouvelle science : la cybernétique - Vers la machine à 
gouverner ?Le Monde, Paris, 28 dez. 1948 apud WIENER, Norbert.Cibernética e Sociedade: 
o uso humano de sêres humanos. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 177.

68 DUBARLE, Dominique. Une nouvelle science: la cybernétique - Vers la machine à 
gouverner ? Le Monde, Paris, 28 dez. 1948 apud WIENER, Norbert.Cibernética e Sociedade: 
o uso humano de sêres humanos. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 177-178.
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o verdadeiro perigo não estaria na máquina, mas no uso que os seres humanos 
fariam dela, podendo perpetuar e aprofundar desigualdades, dando espaço ao 
abuso de poder.69

Neste livro, Wiener também reflete sobre a Cibernética e seu futuro, e 
acredita que a noção trágica da vida, tal como exposta pelos mitos e pela ficção, 
ajuda a entender os dilemas do progresso tecnológico e a mecanização desta, 
facilitados pela nova ciência que idealizou. Ele recorre ao mito de Prometeu, a 
quem considera uma espécie de ancestral do cientista, que fez um grande bem 
ao dar o fogo à humanidade, mas, ao mesmo tempo, desafiou os deuses. Mas ele 
é amarrado no Cáucaso, com abutres roendo o seu fígado.70

A possível hamartia da humanidade com a tecnologia é apontada por 
Wiener como o excesso de “know-how” sem atenção ao “know-what”.71 Ou seja, 
a atenção e crença demasiada na perfeição técnica, sem se preocupar com as 
consequências da cisão de átomos, ou da transferência de responsabilidades éti-
cas a Inteligências Artificiais, sem se questionar, e sem se importar se os funda-
mentos de suas decisões fariam com que a humanidade, em vez da paz que pro-
cura, receba em troca o dobro de tormentos. Isto valeria tanto para as máquinas 
inanimadas quanto para as máquinas de carne e osso, que seriam as instituições 
governamentais, e as grandes corporações. Pois

[...] a máquina semelhante ao djim, capaz de aprender e tomar decisões fun-
dadas em seu aprendizado, de modo algum estará obrigada a tomar as deci-
sões que teríamos tomado ou que seriam aceitáveis para nós. Pois o homem 
que, não ciente disso, atribua à máquina o problema de sua responsabilidade, 
quer ela seja ou não capaz de aprendizagem, estará atirando sua responsabili-
dade aos ventos, apenas para vê-la de volta sentada num furacão.72

Cibernética e Sociedade foi um livro de diálogo com as ciências humanas 
e sociais. Ainda que ele visse no Direito um objeto em comum com a Ciber-
nética - no sentido de que aquele também lida com a comunicação e o contro-
le de sistemas - o autor entendia que não seria possível formalizar o primeiro 
como uma estrutura cibernética, pois este é um sistema probabilista, recheado 

69 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970, p. 178.

70 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970, p. 181-182.

71 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970, p. 182.

72 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970, p. 182-183.



 373

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

de contingências. A Teoria dos Jogos, de John Van Neumann, parecia-lhe uma 
alternativa muito mais adequada.73

Como a História mostra, a opinião de Wiener não foi seguida por muitos. 
A Jurimetria foi criada por Lee Loevinger em 1949, em apenas um ano após a 
publicação de Cibernética, como tentativa de catalogar, analisar e prever decisões 
no Judiciário, a fim de facilitar a difícil tarefa de acompanhar precedentes em 
processos apenas disponíveis no papel. Depois dela, seguiu-se a Juscibernética a 
partir de 1970, a Informática Jurídica e os programas e Inteligências Artificiais 
aplicados ao Direito.74

O surgimento da Inteligência Artificial deve muito a Alan Turing, que, 
em seu artigo Computing Machinery and Intelligence, de 1950, criou um conceito 
que impulsiona até hoje a IA: o teste de Turing.75 É um teste que foi sugerido 
para distinguir a máquina de um ser humano. Se, em um ambiente em que um 
interrogador humano, que elabora perguntas a um ser humano e a uma má-
quina, não conseguir distinguir, por meio das respostas, quem é o ser humano, 
então a máquina realmente teria demonstrado inteligência, já que a linguagem 
humana é bastante sutil.

A Inteligência Artificial ocupa-se da automação de tarefas intelectuais e de 
sua sistematização, de modo a criar máquinas que demonstram inteligência. A 
definição de inteligência por si só é vaga, e é por isso que a IA possui quatro linhas: 
ela pode produzir 1. Sistemas que pensam como humanos; 2. Sistemas que agem 
como seres humanos; 3. Sistemas que pensam racionalmente e 4. Sistemas que 
atuam racionalmente76. Suas aplicações são as mais diversas, como os exemplos 
da robótica, lógica matemática, processamento de linguagem natural, sistemas es-
pecialistas, visão computacional e aprendizado de máquina (machine learning).77

73 WIENER, Norbert. Cibernética e Sociedade: o uso humano de sêres humanos. 1. ed. 
São Paulo: Cultrix, 1970, p. 109-110.

74 LOSANO, Mario G. Sistema e estrutura no direito, volume 3: o século XX à pós-
modernidade. 1. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 3 v.

75 GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. Revista 
Olhar Científico. Arquimemes, v. 01, n. 2 p. 234-246, ago./dez. 2010. Disponível em: < http://
www.olharcientifico.kinghost.net/index.php/olhar/article/view/49>. Acesso em: 09 out. 2020, 
p. 236.

76 GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. Revista 
Olhar Científico. Arquimemes, v. 01, n. 2 p. 234-246, ago./dez. 2010. Disponível em: < http://
www.olharcientifico.kinghost.net/index.php/olhar/article/view/49>. Acesso em: 09 out. 2020, 
p. 235.

77 GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. Revista 
Olhar Científico. Arquimemes, v. 01, n. 2 p. 234-246, ago./dez. 2010. Disponível em: < http://
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Dos anos 1950 até 1979, as pesquisas de IA eram mais centradas em 
aplicações acadêmicas, com alimentação de dados feita por humanos, pouco a 
pouco, com maior aplicação industrial delas a partir dos anos 198078. Com o 
progresso tecnológico, a invenção da internet e o aumento exponencial na capa-
cidade computacional, as IAs desenvolveram-se muito e tiveram acesso a muito 
mais dados, com maiores condições para se tornarem os djins mencionados por 
Wiener. Prova disto foi a vitória da “máquina de jogar xadrez” sobre o homem 
em 199679 (o supercomputador da IBM Deep Blue), a vitória em 2011 do super-
computador Watson, também da IBM, sobre participantes humanos no progra-
ma de respostas e perguntas Jeopardy!,80 e a vitória da IA do Google Deep Mind, 
Alpha Go, no jogo Go!, em 2016.81

Essas vitórias da máquina sobre o humano claramente demonstram que, 
em poucos anos, o jogo mudou para as IAs.

Considerando isto, além da ampla função que as IAs possuem nos mais 
diversos ramos, desde chatbots e assistentes pessoais como Siri e Cortana, até os 
filtros avançados para conteúdos nas redes sociais e para a análise de seguros, 
é possível dizer que entregamos parte de nosso julgamento às máquinas, sem 
questioná-las sobre isso.

Mas será que, agindo desta maneira, necessariamente cometemos um 
erro? Será que o fizemos por sermos, por nossos pensamentos, ou pela constitui-
ção da sociedade capitalista “programados” a priorizar a eficiência? Ou será que 
seria o destino já havia escrito que assim agiríamos? Ou então, seria essa uma 
tragédia moderna, e todas as forças superiores nos abandonaram?

No tópico seguinte, estudaremos o meio ambiente digital e duas formas de 
“regulação” (no sentido de restringir o âmbito) da conduta humana que existem 
neste novo mundo, o mundo online: a tecnorregulação, com ênfase na regulação 
“ex ante”, por ela ir além das normas e costumes conhecidos até então, e o nudging 

www.olharcientifico.kinghost.net/index.php/olhar/article/view/49>. Acesso em: 09 out. 2020, 
p. 239.

78 GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. Revista 
Olhar Científico. Arquimemes, v. 01, n. 2 p. 234-246, ago./dez. 2010. Disponível em: < http://
www.olharcientifico.kinghost.net/index.php/olhar/article/view/49>. Acesso em: 09 out. 2020, 
p. 238.

79 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. 1. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016, p. 317.

80 ASHLEY, Kevin D. Artificial Intelligence and Legal Analytics: New tools for law 
practice in the digital age. 1. ed. New York: Cambridge University Press, 2017, p. 15.

81 SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future. 2. ed. New 
York: Oxford University Press, 2017, p. 14.
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ou “cutucada”, que servem para sugerir direções melhores para a nossa conduta, 
sem coercibilidade - que, com o uso de IA, podem ser incrivelmente eficazes.

5.  Meio ambiente digital: entre tecnorregulação e cutucadas. As novas 
formas de controle do século XXI

5.1.  Meio Ambiente Digital

A prática cada vez mais frequente de fazer-se presente no ambiente virtual 
está condicionando o modo de viver em sociedade. Se o ser humano é, natural-
mente, um ser social e estar online é uma prática cultural que faz de cada usuário 
um membro de um grupo social, é inexorável que as pessoas sintam além de 
vontade, necessidade de estar integrados a essa realidade. Dispor informações 
sobre si mesmo e de graça é quase que uma regra na sociedade da informação.

A cultura da internet é cultura dos criadores da internet. Por cultura entendo 
um conjunto de valores e crenças que formam o comportamento; padrões 
repetitivos de comportamento geram costumes que são repetidos por insti-
tuições, bem como por organizações sociais informais. Cultura é diferente 
de ideologia, psicologia ou representações individuais. Embora explícita, a 
cultura é uma construção coletiva que transcende preferencias individuais, 
ao mesmo tempo em que influencia práticas das pessoas no seu âmbito, neste 
caso os produtores/usuários da internet82.

O acesso à internet e, assim, estar constantemente em rede gera, sem dú-
vida alguma, oportunidades das mais diversas; oportunidade de informar-se, de 
ser informado, ao lazer, à comunicação e outras, contudo, aliados às novas reali-
dades e novas oportunidades, naturalmente surgem novos conflitos, dinâmicas e 
problemas sociais que necessitam de uma resposta abalizada do Direito.

Tais respostas precisam ser construídas a partir de novos olhares. O con-
ceito de meio ambiente digital é um deles.

Define-se meio ambiente digital como “o ramo do Direito Ambiental que 
estuda os bens portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos 
grupos formadores da sociedade brasileira no meio digital, incluindo a rede 
mundial de computadores (internet)”83.

82 CASTELLS, M. A Galaxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 40.

83 FIORILLO, Celso; SOUZA, Carolina.. O Direito à Comunicação e a Tutela do Meio 
Ambiente Digital. Revista de Direito Ambiental e Socioambientalismo. V. 2. N. 2. p. 186 a 206 
Jul/Dez 2016, p. 198. DOI: http://dx.doi.org/10.26668/IndexLawJournals/2525-9628/2016.
v2i2.1622
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E mais, referido meio ambiente manifesta-se, contemporaneamente, como 
uma nova faceta do meio ambiente cultural84, revelando uma nova forma de vi-
ver relacionada a uma cultura de convergência em que especialmente as novas 
tecnologias de informação e comunicação moldam uma espécie de “nova vida”.

O meio ambiente digital, portanto, é o lugar onde essas interações media-
das pelas novas formas de tecnologia, informação e comunicação irão ocorrer e, 
nessa qualidade, deve merecer a tutela ambiental adequada, devendo, portanto, 
ser saudável, estável e equilibrado.

Assim, a proteção de um meio ambiente digital saudável, estável e equi-
librado configura-se em obrigação fundamental do Estado democrático de 
Direito.

O Direito deve-se adequar à nova realidade, sob pena de perder seu ver-
dadeiro papel, qual seja disciplinar as relações sociais e impor normas de 
condita. Assim, o binômio Direito e Internet não constitui fenômeno pas-
sageiro. Trata-se de uma realidade ainda pouco explorada, mas que deve 
ser analisada sob todos os campos das ciências jurídicas, a fim de garantir 
novos direitos fundamentais, bem como a efetivação dos já existentes.85 
(Fiorillo, 2016, p. 16)*

Assim, os problemas da Sociedade da informação, principalmente no que 
diz respeito à convivência harmônica das pessoas no meio ambiente digital, são 
problemas com nítidos reflexos ambientais.

5.2.  Tecnorregulação Ex Ante

Conforme conceito de Bayamlıoğlu e Leenes, “Techno- regulation refers 
to the intentional influencing of individual’s behavior by embedding norms into 
technological systems and devices”.86A Tecnorregulação87 é usada há anos em 

84 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2014, p. 49.

85 FIORILLO, C. A. P; CONTE, C P. Crimes no meio ambiente digital e a sociedade da 
informação. – 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 16.

86 Tradução livre: “Tecnorregulação se refere à influição intencional da conduta humana 
por meio de normas inseridas em sistemas e dispositivos tecnológicos”. Em: BAYAMLIOĞLU, 
Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven decision-making: a 
techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 10, n. 2, p. 295-313, 
oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17579961.2018.152
7475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 298.

87 A tecnorregulação possui diversos outros nomes: direito como design (tradução livre de 
law as design); regulação baseada em design, software regulatório, regulação pela tecnologia, 
normatividade tecnológica, regulação algorítmica e “legal regulation by design” (ou regulação 
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vários âmbitos, principalmente em aplicações comerciais, mas não se limitando 
a elas, abrangendo desde as lombadas eletrônicas, serviços de informação per-
sonalizada e filtros de redes sociais. As regras por design podem aplicar-se na 
administração, nas finanças, na área de segurança, nas investigações, e, dentre 
outras, na análise de crédito88 que, como é possível perceber, através de sistemas 
de decisão automatizada, podem afetar enormemente os direitos dos cidadãos, 
da propriedade, liberdade pessoal e privacidade.

Com a capacidade maior de processamento de dados, e com a enorme 
quantidade de dados que fornecemos aos mais diversos provedores de serviços, 
onde quer que os sistemas de decisão automatizada estejam presentes, a conse-
quência é a de que eles possuem grande potencial de interferir nas esferas jurídi-
cas dos indivíduos, muitas vezes regulando suas condutas sem a sua prévia (ou 
informada) autorização, ou mesmo em desacordo com as leis que tentam refrear 
seus efeitos negativos, regulando as condutas pelas regras da “autorregulação 
tecnológica do design dos códigos”.89

Com o atual desenvolvimento da tecnologia de big data e aprendizado de 
máquina, processamento de linguagem natural e semantic web, os sistemas de 
decisões automatizadas agora podem “entender” mais os dados que os seus ante-
cessores baseados em regras, incluindo palavras vagas, que eles podem aprender 
pelo contexto90, além da descoberta da correlação de dados que teria passado 
desapercebida por uma análise humana.

jurídica por design, em tradução livre). A maioria dos nomes, exceto o último, é mencionada 
em BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], 
v. 10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1
080/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 298. Já o ultimo nome encontra-se 
em PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal Impacts of 
Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. Disponível em: 
<https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/New-Tecologies-
and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 2.

88 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal 
Impacts of Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. 
Disponível em: <https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/
New-Tecologies-and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 22.

89 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da 
hiperconectividade. 1. ed. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019, p. 249.

90 BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 300.
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Sabe-se que big data pode ser definida como uma grande quantidade de 
dados coletados que são armazenados, analisados, categorizados e classificados 
por computadores por meio de algoritmos supostamente neutros.

Sabe-se, ainda, que a big data passou a ter contornos de altíssima rele-
vância no momento em que algoritmos dotados de inteligência artificial, ex-
tremamente eficientes e velozes na busca, identificação ou sugestionamento de 
padrões, perfis, comportamentos, tendências e associações, especialmente rela-
cionados ao comportamento e às interações humanas, passaram a ser utilizados 
para analisar todo esse extenso volume de dados, advindo das informações ca-
dastrais dos próprios usuários das mídias sociais, sites de compra, de relaciona-
mentos, de busca, etc., de modo especialmente desprovido de níveis de proteção 
ou esclarecimento ao indivíduo.

Além disso, deve levar-se em consideração a metodologia do machine le-
arning, que opera por indução (de casos particulares que lhe servem de modelo), 
e pelo método quantitativo, formando correlações, à medida que for “aprenden-
do” com os dados com que o sistema é alimentado.91

A análise feita dos dados acaba sendo uma análise de correlação, ao invés 
da causalidade, entre um fato e outro. Deste modo, os julgamentos que a má-
quina pode realizar podem estar longe da realidade, e, ainda pior, com este tipo 
de premissa, podem resultar em injustiças graves e vieses. Afinal, julgar como 
verdadeira uma correlação entre dois fatos, sem a explicação da causalidade, 
está, em regra, longe do método científico e ainda mais da argumentação jurí-
dica. Logo, utilizar os dados obtidos por machine learning por si mesmos, sem 
análise humana posterior, além de ser um problema epistemológico, é também 
um problema ético.92 Além disso, a possibilidade de contestar racionalmente os 
resultados, como o destinatário não sabe dos critérios utilizados para a decisão, é 
reduzida ou nula, e a fundamentação da decisão se torna uma verdadeira caixa-
-preta, inviolável para quem não entende o funcionamento do sistema.93

91 BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 302.

92 BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 302.

93 BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 309.
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No entender de Bayamlioğlu e Leenes94, a tecnorregulação que visa ape-
nas incentivar ou desencorajar certos atos por meio do oferecimento de alguma 
vantagem ou leve penalidade, quando simultânea ao ato do indivíduo, ou apli-
cada posteriormente ao ato, não apresenta tantos problemas para a autonomia 
humana, pois ainda deixa margem de escolha ao indivíduo. O pior perigo en-
contra-se na regulação ex ante (ou “by design”), ou seja, aquela que já é aplicada 
anteriormente ao ato, inerente ao sistema.

A tecnorregulação ex ante indicaria o fim do princípio da anterioridade da 
lei, e da mudança da aplicação do direito aos fatos para a aplicação das regras a cor-
relações. Pois, como dito acima, os dados coletados e interpretados em suas correla-
ções nem sempre corresponderão à realidade, pois são uma realidade construída95.

A tecnorregulação traz consigo três sérios riscos para o direito: o fim do 
empreendimento normativo, a substituição de um raciocínio causal por um ra-
ciocínio por correlações; e, por fim, a erosão do empreendimento moral.96 Em 
rigor, seria a própria negação das bases kantianas vistas supra, e da dignidade 
humana e da autonomia.

Os sistemas legais convencionais deixam uma margem de autonomia, que 
inexistiria em um lugar onde um sistema já soubesse previamente o que cada 
pessoa tenderia a fazer, a partir da grande quantidade de dados que as pessoas 
fornecem sobre elas mesmas, durante todos os dias, por meio de data mining e 
predictive analytics. No âmbito criminal, por exemplo, as pessoas deixariam de 
ser vistas como agentes morais e passariam a ser vistas como um risco.97

Se o direito passa a ser aplicado por meio de um conjunto de correla-
ções de dados feito por um processamento eletrônico, isso contradir-se-ia 

94 BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 309.

95 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal 
Impacts of Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. 
Disponível em: <https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/
New-Tecologies-and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 22.

96 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal Impacts of 
Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. Disponível em: 
<https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/New-Tecologies-and-
Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 21-22.

97 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal 
Impacts of Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. 
Disponível em: <https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/
New-Tecologies-and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 22.
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flagrantemente com a noção de Direito como sistema objetivo, neutro, univer-
sal e autônomo98 e com bases morais.99 Afinal, a lei seria aplicada sem espaço 
para reflexão humana, e, ainda pior, sem espaço, a priori, para a contestação dos 
resultados por meio dos afetados, já que, diferentemente do Direito, a tecnorre-
gulação não necessariamente tem bases morais e culturais. Deste modo, isto iria 
de encontro ao Estado de Direito.

Cabe observar também que a tecnorregulação ex ante não apenas asse-
gura ela mesma a regra e a execução. Ela simplesmente torna impossível a sua 
desobediência. Segundo Pagallo et al, “Techno-regulation signals the demise of 
our capacity to reason against and resist, and thus it may result with a further 
deviation from the values that make us ‘human’”100, além de refletir que o verda-
deiro comando presente é o da tecnologia, e não o do direito.

O design, à primeira vista, soa como uma evolução bastante positiva neste 
cenário: afinal, finalmente, as intenções dos que fazem as regras podem ser efe-
tivas. Por moldar a realidade e reduzir as possibilidades de ação aos permitidos 
pelo design, há um passo adiante no controle da conduta humana. O Direito, 
como instrumento de estabilização da sociedade, de suas expectativas, e de res-
guardo dos bens jurídicos, não pode fazer com que as ações das pessoas sejam 
efetivamente previsíveis. O design obviamente é uma chance de resguardar de 
forma ainda melhor os direitos de privacidade e a segurança de muitas pessoas, 
de forma bastante eficaz.

No entanto, a tecnorregulação por design possui um grande risco de auto-
ritarismo e de paternalismo, segundo Pagallo101, por elas retirarem a autonomia 

98 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal 
Impacts of Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. 
Disponível em: <https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/
New-Tecologies-and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 23.

99 BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 309.

100 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal Impacts of 
Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. Disponível em: 
<https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/New-Tecologies-
and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 23. Tradução livre: 
“A tecnorregulação indica a morte de nossa capacidade de pensar criticamente e resistir, e isto 
pode resultar de um desvio ainda maior dos valores que nos fazem ‘humanos’”.

101 PAGALLO, Ugo. Good Onlife Governance: On Law, Spontaneous Orders, and Design. In: 
FLORIDI, Luciano. (Org.). The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. 1. 
ed. Oxford: Springer, 2015. p. 161-177, p. 173.
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por parte das pessoas, ao tornar virtualmente impossível a conduta infringente 
ao comportamento desejado pela regra.

Um efeito importante da tecnorregulação é o de não apenas moldar o “ca-
minho” a ser seguido pelo usuário a quem a regra se aplica. Ela também pode 
moldar a visão de mundo dele, determinando para muito além da internet ou 
dos sistemas o destino não apenas do indivíduo, mas de países inteiros.

Nicholas Negroponte102 havia previsto que, alguns anos após 1995, seria 
possível que as pessoas obtivessem acesso a notícias extremamente personali-
zadas, de modo a só receberem o que elas considerassem importante. Tal jornal 
personalizado seria um “Daily Me”, um jornal pessoal e único. Tal previsão, de 
certo modo, está cada vez mais próxima de se concretizar na arquitetura da in-
ternet atual.

O Daily Me que as redes sociais podem promovernão é montado pelo 
usuário pessoalmente. Os algoritmos sabem muito da vida das pessoas por meio 
de seu histórico e padrão de navegação. Por meio da análise da correlação entre o 
que as pessoas fizeram antes, com bastante acurácia podem prever o que as pes-
soas irão gostar ou o que farão a seguir.103 E, assim mostrar às pessoas nas redes 
sociais ou mecanismos de busca dados que correspondem às suas opiniões -ou 
àquelas que são convenientes para fins de vendas ou de uma eleição-.104

Este fenômeno é chamado por Sunstein105 de “Arquitetura do contro-
le”. Afinal, esta seletividade do que pode ou deveria ser visto por alguém, 
que condiciona as pessoas em uma “câmara de eco” e ao Daily Me, está lon-
ge de ser natural, pois é fruto de um controle minucioso e milimetricamente 
personalizado.

Os estudiosos da IA tentaram por décadas “ensinar” (por meio de machine 
learning) os computadores a “ler” textos. Com a grande quantidade de dados 
produzida todos os anos, os textos de “treino” para as IAs aumentaram expo-
nencialmente, e, paralelamente a este fenômeno, a capacidade de processamen-
to e velocidade da internet também cresceu em poucos anos. Com “cérebros” 

102 NEGROPONTE, Nicholas. Being Digital. New York: Knopf, 1995 apud SUNSTEIN, Cass 
R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. Princeton: Princeton 
University Press, 2017, p. 1.

103 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 77.

104 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 188-191.

105 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 1
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rápidos, e mais informações do que nunca, é possível a um computador “enten-
der” uma gíria, por exemplo, pelo contexto utilizado.106

Mesmo as emoções dos usuários podem ser detectadas -e manipuladas- 
pelos algoritmos, e, com os dados de navegação, é possível rapidamente estabe-
lecer o partido ou candidato em que uma pessoa tenderá a votar.107

Para Sunstein108, se as pessoas utilizam as redes sociais apenas para ver 
o que desejam ver, o modo como elas veem e entendem o mundo acaba sendo 
restringido. Afinal, não seria uma boa ideia para a permanência das redes so-
ciais se elas fossem recheadas de informações que não interessam os usuários, 
ou com as quais eles não concordam. Para que as pessoas continuem acessando, 
pelo maior tempo possível, as redes sociais devem agradá-las, recompensá-las, 
no que for possível.

As pessoas possuem tendência a ficarem próximas daquelas que lhes são 
semelhantes. A tendência à homofilia, no entanto, acaba sendo menor em am-
bientes onde haja maior diversidade, e possibilidade para encontrar “o outro” 
por acaso.109

No entanto, a forma como as redes sociais estruturam-se hoje apenas esti-
mula a homofilia, por vários motivos.

Em primeiro lugar, se há uma “curadoria editorial” com “filtros” que limi-
tam o feed das pessoas às novidades que elas desejam ver, e às opiniões com que 
elas concordam, elas acabarão tendo uma constante reafirmação daquela visão 
de mundo, o que pode reforçar o viés de confirmação de crenças preexistentes 
(confirmation bias), não necessariamente verdadeiras.110 Mas as pessoas são di-
ferentes umas das outras, e, assim, serão necessários milhões de Daily Mes para 
milhões de pessoas. Isto faz com que elas se blindem em uma câmara de eco, fe-
chada a tudo o que não condiz com a visão particular de mundo, se conectando 
apenas com pessoas que pensam de modo parecido.111

106 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 76-77.

107 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 3-4.

108 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 2-3.

109 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 1-2.

110 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 187.

111 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 4-5.
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Essa formação de “Câmaras de eco” é também conveniente em termos de 
eficiência de propaganda. Para uma campanha política pela internet, a classifi-
cação dos usuários entre poucas visões políticas possíveis simplifica bastante o 
trabalho de escolher para quem a propaganda deverá ser direcionada. Combina-
das com o microtargeting, que é a prática de mandar informações personalizadas 
para as pessoas, baseadas nas informações que as redes sociais coletam sobre 
elas, podemos concluir que hoje em dia as redes sociais são ferramentas muito 
eficazes para o convencimento dos eleitores.112

Além de elas ajudarem a construir e manter uma visão de mundo, a ar-
quitetura das redes sociais também ajuda a registrar e acompanhar com precisão 
e rapidez as mudanças de opinião e na vida das pessoas, com dados atualizados 
em tempo real pelas próprias pessoas, dentro e fora das redes.113 Informações 
que são úteis para empresários, desinformadores, e políticos.

No entanto, a arquitetura do controle acaba favorecendo a polarização en-
tre grupos opostos, que parecem viver em universos paralelos.114 Estes universos 
paralelos podem ser incomunicáveis, dependendo da intensidade das crenças do 
usuário. É um contexto que favorece a disseminação de desinformação, já que, 
para fazer com que alguém continue navegando (e vendo as propagandas, pois 
o dinheiro move o mundo), é necessário mostrar àquela pessoa aquilo que ela 
deseja ver, mesmo que não seja verdade.

A arquitetura de controle, a polarização e o consequente desaparecimento 
de uma base comum de opiniões (como, por exemplo, demonstra a recente dis-
cussão sobre se a Terra é plana ou não, ou sobre a eficácia de vacinas há muito 
ofertadas) são bastante prejudiciais à democracia, sendo, talvez, uma peculiar 
forma de distopia.115

A homofilia é saudável quando não é extrema. Mas, em excesso, ela pode 
ruir o tecido social, e pessoas que se contentam em restringir os seus contatos 
às pessoas que pensam da mesma forma podem acabar se colocando em uma 
prisão que elas mesmas ajudaram a construir.116

112 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 189-191.

113 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media.1 ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 3-4.

114 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1.ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 3.

115 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 5.

116 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 12.
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A “arquitetura”, tanto no caso da tecnorregulação aplicada para tornar 
impossível uma conduta contrária à intenção de quem cria a regra, quanto nas 
“câmaras de eco” criadas pela personalização da internet, mostra-se como um 
caminho praticamente inescapável àqueles que estão sujeitos a ela.

É um verdadeiro “caminho” inescapável tanto no caminho dos atos, quan-
to na formação de visão de mundo e expressão dos pensamentos, que determina 
(ao menos no mundo virtual) em grande parte nossas ações.

Mas, como Shakespeare pôde mostrar em suas peças, nem sempre a tragé-
dia é causada por um fator inexorável e inescapável como o destino.

Às vezes, se formos muito bem convencidos, ou ouvirmos alguma suges-
tão, e por conta disso tomarmos uma decisão, isso não poderá, a priori, ser con-
siderado a determinante absoluta do desfecho. Pois, se não formos coagidos, e se 
efetivamente temos a liberdade de escolher diferente, a responsabilidade deveria 
ser predominantemente nossa.

O nudging também precisa ser discutido no âmbito da tecnorregulação117. 
Pois, mesmo que ele não possua um caráter completamente coercitivo, a quanti-
dade e riqueza de detalhes das informações possíveis de se obter das pessoas hoje 
em dia, as sugestões feitas por este tipo de direcionamento da conduta podem 
ser incrivelmente convincentes.

Seriam convincentes ao ponto de serem determinantes?

5.2.  Nudging

Segundo Sunstein118 o nudging (que pode ser traduzido por “cutucão”, 
“cutucada” ou “gatilho”) tem se mostrado uma forma bastante atraente de dire-
cionar a conduta humana, de forma a ainda preservar a liberdade de escolha dos 
indivíduos, para alcançar o fim desejado por políticas públicas, como alternativa 
às normas(proibições/sanções) e aos incentivos econômicos. Eles são validados 
pelas ciências comportamentais, especialmente a psicologia.

117 VAN DEN BERG, Bibi; LEENES, Ronald E. Abort, retry, fail: scoping techno-regulation and 
other techno-effects. In: :HILDEBRANDT, Mireille; GAAKEER, Jeanne (Org.). Human law 
and computer law: comparative perspectives. Heidelberg: Springer, 2013, p. 67-87 apud 
BAYAMLIOĞLU, Emre; LEENES, Ronald. The ‘rule of law’ implications of data-driven 
decision-making: a techno-regulatory perspective. Law, Innovation and Technology, [S.l], v. 
10, n. 2, p. 295-313, oct. 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080
/17579961.2018.1527475>. Acesso em: 26 dez. 2019, p. 298.

118 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1026- 1028.
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O interesse por esta técnica está crescendo tanto na Administração Pú-
blica quanto nas empresas. Eles funcionam como conselhos, e, mesmo antes do 
data mining, os governos já utilizavam esta técnica (como, por exemplo, em pan-
fletos ou comerciais que aconselham o motorista a não dirigir se tiver bebido 
antes, ou a se vacinar contra alguma doença).

Mas, para o autor, o nudging deve ser transparente, e submetido ao es-
crutínio público, por meio de decisões políticas. Ele também não pode ser um 
instrumento de manipulação do povo.119

Existem dez tipos de nudges, e as sua forma de aplicação varia conforme 
a utilidade. Os dois primeiros tipos indicados por Sunstein são as (1) regras-
-padrão e a (2) simplificação, que são formas de facilitar os atos do cidadão, 
por meio da padronização de procedimentos administrativos, como exemplo da 
primeira regra, e da simplificação dos trâmites deste, como exemplo da segunda 
regra. Com menos dificuldades, é mais provável que o indivíduo faça aquilo que 
o autor do nudge deseja.120

O terceiro tipo de nudge se dá pelo (3) uso das normas sociais. Para au-
mentar a probabilidade de que alguém pague um imposto, por exemplo, é pos-
sível que hoje em dia um governo possa, por meio de seus dados, observar em 
uma cobrança que a maior parte dos residentes da área do devedor pagam em 
dia seus impostos.121

O tipo seguinte se relaciona bastante com os tipos (1) e (2) de nudging. 
Consiste na (4) aumentos na facilidade e conveniência. Isto pode envolver tornar 
a escolha mais “barata”, menos custosa.122 Por exemplo, para fazer com que mais 
pessoas se imunizem contra uma determinada doença, é possível que a campa-
nha de vacinação vá além dos postos, como em shopping centers, ou outros locais 
adequados para receber uma boa quantidade de pessoas, ou em que haja grande 
circulação delas, com ampla divulgação. Ou, em casos mais extremos, o governo 

119 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1027.

120 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1029-1030.

121 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1030.

122 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1029-1031.
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pode optar até mesmo por prestar atendimento em domicílio. Este tipo de nu-
dging considera que as pessoas podem deixar de querer fazer algo por parecer 
difícil, ou caro, ou demorado.

O quinto tipo de nudging é a (5) transparência ou divulgação (disclosu-
re), essencial para uma democracia. Isto evita privilégios e a corrupção, além 
de tornar a gestão pública transparente. Já o sexto trata-se da (6) utilização de 
advertências, gráficas ou diversas. Bastante relacionado com a facilitação e con-
veniência (4), consiste em avisos grandes e chamativos em caso de riscos.123 
Apesar de parecer algo vindo do senso comum, esta técnica vai um passo além: 
com a percepção científica de que as pessoas tendem a obedecer mais aos avisos 
se eles estiverem seguidos de instruções concretas, e se eles forem elaborados 
também visando a um objetivo concreto. Um exemplo ilustrativo da aplicação 
desta forma de nudging são as instruções de segurança repassadas aos passagei-
ros dos aviões comerciais, com informações detalhadas sobre como amarrar o 
cinto (pois se espera que o passageiro o faça para sua segurança na decolagem, 
aterrissagem e em turbulências).

O sétimo tipo de nudging são as (7) estratégias pré-compromissórias, que 
consistem no estabelecimento de objetivos concretos e menores, a fim de se atin-
gir a meta maior. Por exemplo, se se quer convencer alguém a parar de beber, 
para que esta pessoa tenha menos chances de se desviar do seu objetivo, se pode 
sugerir a ela que dê um pequeno passo: como comparecer à próxima reunião dos 
alcoólicos anônimos, por exemplo.124

A oitava modalidade de nudging pode de certo modo ser considerada 
complementar à sétima, e consiste no estabelecimento de (8) lembretes.125 Isto 
aumenta as chances de as pessoas manterem suas metas, e, para que sejam mais 
efetivos, as pessoas podem ter a opção de ter uma ação imediata sobre a situação, 
como o adiamento (por exemplo, uma pessoa recebe uma notificação para atu-
alizar um sistema operacional. Ela pode optar por reiniciar o sistema dali a duas 
horas, se não quiser fazer aquilo naquele momento).

123 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1030-1031.

124 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1031.

125 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1032.
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As próximas modalidades de nudging funcionam de forma muito mais 
efetiva nos dias de hoje, com a ampla produção e distribuição de dados sobre 
as pessoas. Induzir intenções de implementação (9) significa lançar perguntas 
de modo a induzir uma certa atitude no interlocutor.126 Como, por exemplo, a 
pergunta: “Você pretende vacinar sua criança?”. Se esta pergunta por acompa-
nhada de dados acurados sobre o passado da pessoa, o nudging se torna ainda 
mais eficaz. Como, por exemplo, perguntar se alguém vai doar sangue neste mês, 
considerando que esta pessoa não doou sangue naquele ano.

O último tipo de nudging indicado por Sunstein é a indicação da natureza 
e das consequências das decisões passadas (10). Este tipo de nudging é mais ade-
quado para ser utilizado por governos, ou empresas em relação aos dados de sua 
alçada, pois eles já teriam acesso a dados que normalmente os particulares (em 
tese) não teriam.127 Por exemplo, se alguém desperdiçou muita energia em uma 
casa, deixando luzes ligadas sem necessidade em um dado ano, na sua conta de 
luz poderia vir uma mensagem do tipo: “Você gastou muita luz no ano passado. 
Vamos repensar esta atitude no próximo ano?”.

Este tipo de influenciação da conduta tem grande potencial para uso go-
vernamental128 para aumentar a eficácia de políticas públicas. E também para 
uso em campanhas eleitorais, por exemplo, para influenciar cidadãos indecisos 
com “cutucões”.

Os sites, para manterem-se, muitas vezes precisam de anúncios, e as em-
presas, aproveitando o crescente público virtual, necessitam divulgar sua marca 
para angariar clientes. Se os anúncios pudessem ser mais relevantes para cada 
pessoa, considerando seu gênero, idade, posição social e estado civil, a probabi-
lidade de que o alvo o ignore será muito menor.

No entanto, para isto, são utilizados os dados de navegação das pessoas, 
que podem conter não apenas seus interesses, mas suas vulnerabilidades.

126 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1032.

127 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1032.

128 SUNSTEIN, Cass R. Nudging: um guia (muito) resumido. REI - Revista Estudos 
Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 1023-1034/1035-1044, fev. 2018. Disponível em: <https://
estudosinstitucionais.com/REI/article/view/223>. Acesso em: 29 fev. 2020, p. 1033-1034.
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As redes sociais também contam muito da história de vida dos indivíduos. 
Floridi129 destaca os nossos tempos como de supercondutividade de dados, em 
que os dados fluem de forma tão fácil e com tão poucos obstáculos, que o autor 
prevê que, no futuro, a humanidade se tornará não ciborgue (junção de huma-
nos com máquinas), mas inforgue, ou seja, seres informacionais, considerando o 
desaparecimento da barreira entre o mundo conectado e o desconectado.

Com a diminuição destas barreiras, torna-se fácil classificar os usuários 
da internet de inúmeras formas, de acordo com seus padrões e preferências de 
comportamento.

Isto acarreta numa consequência diametralmente oposta à proposta de-
mocratizante dos primeiros anos da World Wide Web: ao invés de uma rede 
onde as desigualdades sociais diminuíssem, os profissionais de marketing aca-
bam por se aproveitar e aprofundar as desigualdades sociais já existentes, por 
meio da exploração das vulnerabilidades (pain points) pessoais. Cathy O’Neil 
destaca que “Anywhere you find the combination of great need and ignorance, 
you’ll likely see predatory ads”.130

Este tipo de estratégia foi utilizado por universidades à procura de alunos, 
como a University of Phoenix e Corinthian College, que utilizavam dos serviços 
de personalização de anúncios do Google e Facebook para encontrar potenciais 
estudantes dentre pessoas com dificuldades na vida -morte recente na família, 
divórcio-, com baixa autoestima e comportamento impulsivo, e oferecer a edu-
cação como uma forma de mudar de vida131. Outra forma de atrair possíveis 
alunos dentre aqueles com baixa renda era o de colocar tais universidades no 
topo da lista de compatibilidade em relação a estes alunos, em sites de orientação 
vocacional. Elas intentavam com isto obter o financiamento estudantil do gover-
no dos Estados Unidos, e sustentar o lucro de suas empresas, sem se preocupar 
com a qualidade educacional, com mensalidades acima da média.

O microtargeting possibilitado pelas redes sociais e pelo Google abriu ca-
minho também para novas formas de fazer campanha eleitoral. Como aponta 

129 FLORIDI, Luciano. A Look into the Future impact of ICT on Our Lives.The Information 
Society. [S.l], v. 1, n. 23, p. 59-64, feb. 2007. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/
doi/full/10.1080/01972240601059094?scroll=top&needAccess=true&>. Acesso em: 06 jan. 
2020, p. 9-10.

130 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 70. Tradução livre: 
“Em qualquer lugar onde se encontre a combinação entre ignorância e grande necessidade, é 
possível encontrar anúncios predatórios”.

131 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 71-81.
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O’Neil132, é possível divulgar, para várias pessoas, versões diferentes da mesma 
notícia, e versões diferentes do mesmo político, de modo a fazer com que reajam 
a ela de certa forma, de acordo com o padrão comportamental de cada pessoa. 
Isto já era uma tática utilizada no mundo dos negócios, mas que, hoje em dia, 
pode ser universalizada. Com o microtargeting generalizado, o acesso a infor-
mações confiáveis e independentes ainda é possível?

As pessoas na rede passam a não ser apenas pessoas, mas também meios 
para se atingir os cargos políticos, ou para aumentar os lucros de uma empresa. A 
internet, com o objetivo inicial de facilitar a comunicação e democratizar o acesso 
à informação, parece estar se tornando um ambiente em que a comunicação entre 
pessoas diferentes fica mais difícil, e a informação de qualidade é um luxo.

5.3.  Serendipidade e Legitimidade Democrática: Algumas soluções

A ênfase no controle e na regulação da conduta humana na modernida-
de é tamanha que torna possível dizer que “the current post-industrial society, 
with increasing automation and algorithmic regulation, seems to be heading to 
a cybernetic social order”133

Não estamos ainda na época da machine à gouverner de Dubarle134, mas 
estamos próximos dela. E nem mesmo se torna necessária a ocorrência de uma 
Inteligência Artificial Forte135 para começarmos a sentir os efeitos avassaladores 
da limitação dos nossos atos ou das decisões que são tomadas para nós, e do 

132 O’NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction: how big data increases inequality and 
threatens democracy. 1. ed. New York: Crown Publishing Group, 2016, p. 195.

133 PAGALLO, Ugo et al. New Technologies and Law: Global Insights on the Legal Impacts of 
Technology, Law as Meta-Technology and Techno Regulation. [S.l]: 06 jul. 2015. Disponível em: 
<https://www.lawschoolsgloballeague.com/wp-content/uploads/2017/01/New-Tecologies-
and-Law-Research-Group-Paper-2015.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2020, p. 20. Tradução livre: 
“A sociedade pós-industrial atual, com a automação e a regulação algorítmica cada vez mais 
presentes, parece se encaminhar para uma ordem social cibernética”.

134 DUBARLE, Dominique. Une nouvelle science: la cybernétique - Vers la machine à gouverner ? 
Le Monde, Paris, 28 dez. 1948 apud WIENER, Norbert.Cibernética e Sociedade: o uso 
humano de sêres humanos. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 1970, p. 176-178.

135 IA forte, em resumo, consiste na hipótese máquinas que, além de agir de forma inteligente, 
são efetivamente conscientes. Ela se contrasta com a ideia de IA fraca, que corresponde às 
máquinas de hoje, que, por mais que possam agir de forma a “parecer” inteligente (como as 
jogadoras de xadrez, jeopardy! ou go), elas não efetivamente o são, sendo meras “imitadoras”. 
Cf. GOMES, Dennis dos Santos. Inteligência Artificial: Conceitos e Aplicações. Revista Olhar 
Científico. Arquimemes, v. 01, n. 2 p. 234-246, ago./dez. 2010. Disponível em: < http://www.
olharcientifico.kinghost.net/index.php/olhar/article/view/49>. Acesso em: 09 out. 2020, p. 
236.
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feedback sobre nossos atos para que atinjamos a vida perfeita, ou a que quem 
elaborou a política ou propaganda quer que vivamos. O excesso de feedback e 
controle que se busca com a tecnorregulação se mostra, como já demonstrado 
no restante deste texto, como uma ameaça à autonomia humana, principalmente 
sem um controle ético.

Enquanto que para Aristóteles136 o centro da tragédia são os atos, sendo 
possível que exista uma sem personagens, devemos acrescentar para o nosso 
contexto que é impossível haver uma ordem política cujo titular do poder é o 
povo (como se intentou com a Constituição Federal brasileira), se não houver 
pessoas capazes de agir.

A regulação algorítmica ex ante, com as possíveis decisões automatiza-
das ou “caminhos” com restrições pré-programadas na internet, reduz a nossa 
autonomia tanto no âmbito intelectual (assimetria de informações) quanto no 
âmbito moral, pela impossibilidade de escolha.

As formas de reverter o destino cibernético citadas aqui em boa parte 
derivam da tradição humanista moderna, e em uma tentativa para que a demo-
cracia, como fruto dela, não seja “ultrapassada” pelo controle, que, numa iro-
nia do destino, pela própria vontade humana se desenvolve e se torna cada vez 
mais profundo. Estamos fazendo algo certo, ou nos deixamos convencer demais 
pelo fascínio do controle, sem dar ouvidos às advertências do próprio criador da 
Cibernética?

Uma democracia não deveria ter suas fundações em um terreno com uma 
profunda e muito larga fissura, mas em um lugar onde as pessoas pudessem, ao 
menos, trocar ideias. Para Sunstein,137 a serendipidade é importante pré-condi-
ção para uma democracia deliberativa, e uma arquitetura de serendipidade con-
seguiria minar os efeitos negativos da homofilia, do isolamento e da polarização 
e trazer liberdade aos cidadãos.

Esta arquitetura de serendipidade estaria baseada em dois pilares: o pri-
meiro, o de possibilitar que as pessoas sejam expostas a assuntos que elas não 
teriam escolhido previamente, como forma de expor as pessoas a informações 
novas, mas respeitando seu direito à escolha; e, o segundo, a existência de ex-
periências compartilhadas entre os indivíduos, para dar às pessoas algo para 
conversar, mesmo que suas outras opiniões sejam divergentes. Assim como as 
cidades que possuem uma boa quantidade de espaços públicos, podem permitir 

136 ARISTÓTELES. Poética. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008, p. 49.
137 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 

Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 5.
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uma maior convivência entre pessoas diferentes, um “espaço público virtual” 
baseado nestes dois pilares não daria às pessoas outra escolha a não ser lidar com 
a diversidade.138

Para Magrani, a solução para o desequilíbrio entre tecnorregulação e os 
direitos doshumanos seria ver o direito como metatecnologia. E regular a tecno-
logia antes que ela seja inventada ou colocada em prática, com debates públicos 
sobre suas vantagens e desvantagens, com a participação de empresas e enge-
nheiros para explicar o funcionamento, evitando, assim, que as consequências 
negativas afetem um grande número de pessoas. Deste modo, se preservaria al-
guma parcela de autonomia individual, e democratizaria a informação sobre a 
tecnorregulação. Além disso, o debate deveria ser orientado pela ética, de modo 
a proteger os direitos fundamentais dos usuários.139 Deste modo, a tecnorregula-
ção que passasse por este crivo teria legitimidade democrática.

O ser humano, nesta perspectiva de deliberação, deve ser colocado em 
primeiro lugar, antes da eficiência, do lucro, e da função simbólica do Estado. 
A tecnologia (e a Inteligência Artificial incluída), deveria ser vista como nossa 
ajudante, e não como substituta. O mesmo deve servir para nossos representan-
tes políticos, que devem, em um contexto tão delicado como o da regulação “by 
design”, assegurar o máximo de participação e esclarecimento possível.

Há também a opção pela ausência de regulação pela sociedade no âmbito 
da tecnorregulação, ou seja, deixar que o mundo “gire por ele mesmo” em uma 
atitude libertária, considerando que a tecnorregulação se volta principalmen-
te para interesses comerciais. Tal atitude se mostra inviável e, paradoxalmente, 
contrária à proteção da liberdade e individualidade que se pensava que a internet 
poderia garantir, até poucos anos atrás. Colocar nas mãos dos filtros eletrônicos 
o controle dos nossos feeds tornou a internet mais agradável, e as informações 
que nos interessam muito mais fáceis de achar. Mas ao colocar na mão de um 
mecanismo, ainda que não estatal, a nossa “janela” para o mundo, não estamos 
perdendo a liberdade ao darmos a informação necessária para que nossas ações 
sejam fortemente influenciadas por nudges? E a tecnorregulação ex ante, que 
torna as regras mais impositivas que nunca, não pode ser considerada tão inexo-
rável quanto o destino?

138 SUNSTEIN, Cass R. # Republic: Divided Democracy in the age of social media. 1. ed. 
Princeton: Princeton University Press, 2017, p. 7.

139 MAGRANI, Eduardo. Entre dados e robôs: ética e privacidade na era da hiperconectividade. 
1. ed. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2019, p. 254- 256.
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6.  Conclusão

A tecnorregulação e a cutucada possuem o seguinte ponto em comum: 
ambas consistem, em graus diferentes, e em vários sentidos, em nosso “destino”. 
Destino tanto no sentido de ponto final de um certo “caminho”, quanto no senti-
do de futuro, inefável, incontrolável, intangível, mas ainda assomando.

As tecnologias de data analytics fazem com que os sistemas de decisão 
automatizada fiquem “cientes” das correlações que o mundo possui -mesmo que 
as mais inusitadas-, e, o que é ainda mais estarrecedor- que quantidades imensas 
de dados estão sendo produzidas todos os dias, deste modo, fazendo com que os 
sistemas nos conheçam até melhor do que nós mesmos.

O data analytics pode ter diversas funções, dependendo do uso que é feito 
de nossos dados. Nas redes sociais, pode ser nossa “pítia” particular, por meio de 
“testes”, que rapidamente mostram nossas tendências.

Ou, pode ser o espião de outras pessoas, que podem utilizar estes mesmos 
dados pessoais para fins eleitoreiros. Ou do próprio governo, que pode utilizar 
os metadados até de pessoas de fora de sua jurisdição. Ainda no âmbito das redes 
sociais, nossos dados podem nos ajudar a manter o mundo que vemos através 
das telas de LED a parecer mais agradável aos nossos olhos, de preferência reche-
ado de informações com as quais concordamos, ou que alguém julgou que fosse 
conveniente, ou para o nosso bem, com preocupação paternal, de que nos con-
vencêssemos de algo. Como as bruxas em Macbeth, que sugestionam aos nossos 
ouvidos que façamos algo a respeito de uma situação. E a sugestão facilmente 
entra pelos ouvidos por meio de técnicas psicológicas aprimoradas…

O que é possível perceber com isto é que, num mundo onde nossos da-
dos se espalham e se organizam com tremenda facilidade, a ausência de coer-
ção (como propõem os defensores do nudging), como uma contingência em 
um mundo tecnorregulado, não necessariamente irá levar à liberdade. Afinal, o 
esforço consciente para o pensamento e construção metódica (sem a construção 
de uma câmara de eco) de uma visão de mundo particular é algo bastante difícil 
de conseguir. Além disso, ainda existem os limites que impomos a nós mesmos, 
ou que vêm da criação, ou da genética, ou da cultura, e, ao que indica, do Daily 
Me que a internet mostra a cada um de nós. Podemos ter uma maneira de pensar 
que ainda vai nos levar a agir de certa forma. Ou, podemos não pensar em nada 
e sermos incapazes de agir.

O data analytics ainda pode servir como apoio a sistemas de decisão, criando 
vieses onde antes não havia, ou tornando irrelevantes qualquer escolha moral dos 
indivíduos quanto ao ambiente em que eles estão (já que transgredi-lo é impossí-
vel). Por mais que lutassem contra o destino, Édipo e sua família não conseguiram 
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enganá-lo. É inútil mudar o caminho, se o destino inevitavelmente será inflexível, 
independente de qualquer moral, e possivelmente externo à razão humana.

No entanto, até que ponto nós, habitantes do meio ambiente real e ana-
lógico, ainda possuímos ou tivemos autonomia ao longo da História Moderna, 
tendo em vista o domínio simbólico do Estado e de outras instituições sobre 
nossas escolhas?

Afinal de contas, o Estado já se utiliza do nudging antes mesmo da ascen-
são do big data e da possibilidade de colheita de dados dos cidadãos pelas em-
presas - pode-se dizer, por exemplo, que a técnica de convencimento e influência 
de comportamento recebeu tão somente um upgrade, um aprimoramento.

Ainda há outro viés para enxergar o problema. O nudging pode ser usado, 
dentre outras formas, com duas finalidades completamente distintas se formos 
considerar os pressupostos kantianos: a primeira para assegurar a autonomia das 
pessoas, com a ausência de coerção e dando a elas a decisão final da ação; ou como 
modo de, através da manipulação da conduta das pessoas, influenciar as decisões 
delas de modo a atingir metas governamentais, que, ainda que sejam para maior 
utilidade, os seres humanos podem ser, mais uma vez, apenas um meio.

A tecnorregulação by design não representaria, desta forma, um recru-
descimento de certo tipo de determinismo já incorporado pelo Estado em sua 
sistemática de dominação, tendo em vista a manutenção do consenso social? A 
diferença é que, se o consentimento necessário à manutenção da ordem já era 
nebuloso antes do emprego das técnicas mais recentes, agora torna-se ainda mais.

A tecnorregulação e o design são descendentes, de certo modo, tanto do 
desejo de normatização da conduta humana (expressa, dentre outras formas, 
pelo Direito, pela Moral e pela Ética), quanto do desejo de controle, de deixar 
o mundo -físico, humano, e posteriormente o virtual- mais previsível (que vai 
desde as ciências naturais, até a muito influente mentalidade da Cibernética).

A política tem o poder de regular ambos os ambientes, físico e virtual. E 
vários teóricos (não os que seguem a linha de Nicolau Maquiavel, evidentemen-
te) acreditam que a política deve ser um instrumento para possibilitar não ape-
nas um bom governo, mas que as pessoas também tenham uma vida boa. Para 
isso, a sociedade deve ter um mínimo de ordem.

Como os seres humanos não são perfeitos, normas devem servir para se 
atingir uma boa convivência, além da proteção dos bens jurídicos mais funda-
mentais, como a dignidade, a vida, a liberdade e a propriedade. Mas, para nos 
ajudar a viver uma vida melhor, o Estado pode dar um passo além, e, de forma 
paternalista, nos ajudar a tomar decisões melhores, para nós e para a sociedade, 
de forma melhor que a feita apenas por nós mesmos.
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Com a crescente mecanização da política, e um conhecimento cada vez 
maior sobre o comportamento das pessoas, para o bem comum, e o bem-estar 
das pessoas em geral, o futuro da boa governança deve incluir técnicas que nos 
torne seres incapazes de escolhas morais?

Será que o que o futuro nos reserva é o de o governo e as empresas evita-
rem a possibilidade de toda e qualquer transgressão antes mesmo que elas acon-
teçam, transformando os seres humanos em meras laranjas mecânicas, condi-
cionadas a fazer somente o bem?

Ou, se preservarmos a contingência, o governo e as empresas devem, nes-
te contexto de mecanização, agir como nossos conselheiros, nossos grilos falan-
tes, nossa consciência, para nos guiar para as melhores escolhas? E deveríamos 
tolerar que este paradigma abra espaço para que bruxas, ou pessoas ardilosas 
como o Iago de Otelo, encham nossas mentes com ideias falsas, com sugestões 
que podem nos conduzir ao prejuízo, a perdas, ou ao desastre completo?

Como este artigo buscou demonstrar, apesar de o destino, seja ele o do 
Universo, ou aquele construído pelo Homem pelo design ex ante, ser a priori 
inacessível e inflexível, podemos afirmar que, considerando o contexto atual, e 
as chances que temos de mudar o futuro, esta problemática não necessariamente 
precisa acabar em tragédia. Se escolhermos com cuidado.
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O PAPEL DA SUDAM E DO CONSÓRCIO 
INTERESTADUAL DA AMAZÔNIA LEGAL  
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gerson da Silva Lima1

Eliana Maria de Souza Franco Teixeira2

Homero Lamarão Neto3

1.  Introdução

A região amazônica está em evidência devido a recentes mudanças na 
forma de analisar e cuidar do desmatamento e da degradação do meio ambiente. 
Desse modo, os olhos nacionais e internacionais voltaram-se para a região.

Acerca de instituições que têm por finalidade o desenvolvimento da região 
amazônica, pode-se inferir a existência mais longínqua da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e, mais recentemente, do Consórcio 
Interestadual da Amazônia Legal. A primeira tem por finalidade promover o de-
senvolvimento social e econômico da região, considerando a sustentabilidade e 
a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e in-
ternacional. A Sudam é vinculada à União. Já a segunda, criada em 2017, é uma 
autarquia da espécie associação pública formada pelos Estados da Amazônia 

1 Mestrando vinculado ao Programa do Mestrado em Gestão Pública do Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos – UFPA. Técnico em Assuntos Educacionais da Sudam.

2 Doutora em Direitos Humanos pela UFPA, Professora do Programa de Mestrado em 
Gestão Pública do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – UFPA. Coordenadora de Pesquisa 
do ICJ/UFPA.

3 Doutor em Direitos Humanos pela UFPA, Professor do Programa de Pós-Graduação 
em Direito do CESUPA. Juiz de Direito do TJE/PA.
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Legal, que são: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondô-
nia, Roraima e Tocantins. O Consórcio Amazônia Legal foi ratificado por cada 
Estado-membro, por meio de leis aprovadas no âmbito do legislativo estadual, 
tendo por finalidade o desenvolvimento econômico e social sustentável a ser 
promovido pela integração dos Estados-membros indicados, bem como apre-
senta em seu Protocolo de Intenções um total de 14 (quatorze) propósitos para a 
promoção do desenvolvimento da região amazônica.

Diante deste contexto de instituições constituídas para promover o de-
senvolvimento da região amazônica, o problema que o presente artigo busca 
resolver é saber quais os papéis desempenhados pela Sudam e pelo Consórcio 
Amazônia Legal para efetivação do indicado desenvolvimento social e econômi-
co sustentável; o objetivo, analisar os papéis da Superintendência do Desenvolvi-
mento da Amazônia (Sudam) e do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia Legal, denominado doravante de Consórcio Amazônia 
Legal, para o desenvolvimento social e econômico da região amazônica.

O método adotado para o desenvolvimento da pesquisa é o hipotético-de-
dutivo, partindo da hipótese de que a Sudam e o Consórcio Amazônia Legal têm 
a mesma finalidade, porém por meios diversos, até por representarem entes di-
ferentes no âmbito da federação brasileira. A metodologia, como caminho a ser 
seguido, observa os seguintes itens de desenvolvimento: introdução; o contexto 
da Sudam, identificação, finalidade e recursos; o Consórcio Amazônia Legal, fi-
nalidade, o papel dos Estados-membros, a busca de financiamento internacio-
nal; considerações finais; e referências.

2.  Da Sudam

O presente item tem por finalidade apresentar a Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia (Sudam), que tem natureza autárquica especial, ad-
ministrativa e financeiramente autônoma, integrante do Sistema de Planejamen-
to e de Orçamento Federal (art. 1º, da Lei Complementar nº 124/2007).

2.1.  Contexto e finalidade da Sudam

A história da intervenção estatal na região amazônica nos últimos cem 
anos é, certamente, marcada por medidas efetivamente planejadas que se mate-
rializaram na criação de planos, na institucionalização de estruturas burocráti-
cas e na previsão de oferta de recursos destinados a levar à execução o propalado 
desenvolvimento da região4.

4 Para uma exposição meramente didática das “Etapas” da política regional no Brasil, 
sugere-se a leitura da palestra de Amparo (2014), que pode expressar a voz oficial sobre o tema.
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Dentre todas as iniciativas adotadas pelo governo central brasileiro nesta 
direção, as que carregam mais fortemente tais características são aquelas surgi-
das a partir da segunda metade do século passado e legalmente instituídas para 
que tivessem uma atuação de gestão do espaço regional: a Superintendência do 
Plano de Valorização Econômica da Amazônia-SPVEA, em 1953; e a Superin-
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), sua sucessora, criada em 
1966. Esta Sudam foi extinta em 02 de maio de 2001 pela Medida Provisória nº 
2145, sendo substituída pela Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), 
que, por sua vez, formalmente acabou em 2007, com a criação da (nova) Sudam 
pela Lei Complementar nº 124.

Embora não seja foco deste artigo, cabe registrar que a extinção da Sudam 
e a criação da ADA por Medida Provisória revelam três tendências do governo 
no período de 1995-2003: a mudança de rumo quanto à política de desenvolvi-
mento regional adotada pelo governo federal a partir de 19945; a concepção de 
um Estado Mínimo assentado em agências e com uma estrutura de gestão ba-
seada em contratos, inscrita no BRASIL Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado6; e o crescente uso de medidas provisórias pelo chefe do Executivo 
federal, inclusive para normatizar assuntos relativos à política econômica7.

A Sudam atual, da qual tratar-se-á neste artigo, veio à luz em 03/01/2007, 
com a aprovação da Lei Complementar nº 124, uma promessa de campanha do 
então candidato à Presidência da República de 20038, cumprida quase cinco 
anos depois, já no seu segundo mandato. Este registro é necessário, uma vez que 
tanto o compromisso de recriação do órgão (anunciado um ano após a extinção) 
quanto seu efetivo ressurgimento (mesmo que tardio) mostram-se em um cami-
nho oposto: a retomada de uma política de desenvolvimento regional com maior 

5 “De tal forma a ‘questão regional’ tornou-se anátema na era FHC que não era possível 
identificar uma única rubrica no Orçamento Geral da União (OGU) onde uma ação voltada ao 
desenvolvimento regional pudesse ser inserida”. (AMPARO, 2014. p. 184)

6 “A modernização da gestão se fará através da implantação de laboratórios especialmente 
nas autarquias voltadas para as atividades exclusivas do Estado, visando iniciar o processo de 
transformação em agências autônomas, ou seja, em agências voltadas para resultados, dotadas 
de flexibilidade administrativa e ampla autonomia de gestão”. (BRASIL, 1995. p. 55)

7 Ver Monteiro, 2000.
8 No tópico “Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável” do Programa de Governo 

do então candidato Lula, há o item com o sugestivo título “Nova Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional”, do qual constam a análise e as propostas sobre o tema, 
e conclui assim: “o novo governo buscará recuperar e restaurar toda a capacidade de 
planejamento e articulação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)”. (PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, 2002. p. 58)
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intervenção do governo federal; a concepção de um órgão assentado em uma 
estrutura burocrática (no sentido weberiano) e integrado ao poder central como 
parte de um Estado necessário; e a criação do órgão por Lei Complementar. E 
isso, pelo menos no aspecto formal, faz bastante diferença em relação à forma 
como ela foi extinta.

É neste contexto que é pensada a finalidade da Sudam, assim expressa no 
art. 3º da Lei Complementar nº 124: “A Sudam tem por finalidade promover o 
desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração 
competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional”.

Comparando o objetivo expresso no art. 3º da Lei que criou a Sudam em 
1966 com a finalidade da Sudam criada em 2007, destacam-se nesta os adjetivos 
includente e sustentável, incorporados ao tipo de desenvolvimento desejado para 
a Amazônia, a ser alcançado pela Sudam e refletindo a tendência de preocupa-
ção com o meio ambiente.

A mera adesão (ou rendição) do poder público à incorporação desses ter-
mos ao glossário normativo da política de desenvolvimento regional, embora 
nem sempre entendidos de maneira única e consensual, não é novidade, mas 
deve ser visto como um avanço. É o resultado de anos de estudos e debates aca-
dêmicos, em diversos espaços internacionais e locais, e fruto da pressão de di-
versos atores sociais, cuja aceleração na legislação brasileira pode ser observada 
a partir da década de 19809.

2.2.  Os instrumentos de indução do desenvolvimento regional

Com o propósito de alcançar a finalidade prevista no art. 3º, foram esta-
belecidos, na mesma lei que criou a Sudam, os instrumentos por meio dos quais 
o Poder Estatal pretende induzir o desenvolvimento regional. Esses instrumen-
tos são a forma ou o modo (no sentido de “conduta”, “procedimento”, “técnica”, 
“processo”, “método”) pelo qual a Sudam deve realizar as políticas includentes e 
sustentáveis, materializando o desenvolvimento da Amazônia Legal. Nos termos 
do Art. 5º, são instrumentos de ação da Sudam:

I - planos regionais de desenvolvimento plurianuais e anuais, articulados com 
os planos federais, estaduais e locais;
II - o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO;
III - o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA;

9 Sobre a história e evolução do direito ambiental no Brasil e no Direito Internacional, 
sugere-se o texto de MUKAI & NAZO, 2001.
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IV - programas de incentivos e benefícios fiscais e financeiros, na forma da lei 
e da Constituição Federal;
V - outros instrumentos definidos em lei.
Parágrafo único. (VETADO)

Planos Regionais, FNO (cujas diretrizes e prioridades são aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo da Sudam10), FDA e incentivos e benefícios fiscais e fi-
nanceiros são, nomeadamente, os quatro instrumentos legais de que dispõe a 
Sudam para realizar sua finalidade, além de outros instrumentos definidos em 
lei. Não cabe, pelos limites desse artigo, analisar cada um deles, mas segue abaixo 
breves referências sobre o Plano Regional prioritário, o PRDA.

Dentre os planos regionais elaborados pela Sudam11, o de maior im-
portância e abrangência é o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia 
(PRDA), válido por quatro anos, assim estabelecidos nos artigos 13 e 14 da LC 
nº 124. No período de sua existência, de 2007 a 2020, era para estar em execução 
o quarto PRDA, em consonância com o PPA: 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019 
e 2020-2023. Contudo, após levantamento feito no acervo digital da biblioteca 
da Sudam12, verificou-se registro de PRDA para os períodos de 2012-2015 e 
2016-2019.

Em relação ao PRDA 2008-2011, foi encontrado no acervo da Sudam um 
documento denominado “Súmula do Plano Regional de Desenvolvimento”, sem 
data, mas provavelmente de 2010, que é a versão preliminar a ser submetida ao 
Conselho Deliberativo, órgão dirigente máximo da Sudam.

Sobre o PRDA 2020-2023, deve ser informado que foi elaborado pela Su-
dam; aprovado em 23/05/2019, na 19ª Reunião Ordinária do Conselho Delibe-
rativo (Condel) da Sudam; e encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento 
Nacional, ao qual a Sudam é vinculada. Há, ainda, um site (www.prda.sudam.
gov.br) para a gestão do Plano, no qual assim define o instrumento:

O Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA 2020-2023 é 
o instrumento de planejamento do desenvolvimento regional de referência 

10 As Diretrizes e as Prioridades para aplicação do FNO para o ano de 2020 foram 
aprovadas por meio do Ato nº 48, de 15 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial da 
União em 16/08/2019, edição 158, Seção 1, p. 167. (https://www.in.gov.br/web/dou/-/ato-n-
48-de-15-de-agosto-de-2019-210950558).

11 Há, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) do Xingu; 
Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó; a Política de 
Desenvolvimento Industrial da Amazônia Legal (PDIAL).

12 Sugere ver http://biblioteca.sudam.gov.br/Biblivre4/?action=search_bibliographic
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que norteia as ações da Sudam, elaborado em consonância à Política Nacio-
nal de Desenvolvimento Regional (PNDR), com a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – ENDES, com as Agendas Macror-
regionais, com o PPA e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
– ODS.

Contudo, decorrido quase 18 (dezoito) meses de sua aprovação pelo Con-
del/Sudam, o PRDA, que deveria estar em plena execução, não passou sequer 
pela obrigatória aprovação do Congresso Nacional. Ainda inexiste Lei que o tor-
ne efetivo. O Projeto de Lei nº 6162/19, que visa aprovar o PRDA 2020-2023, foi 
encaminhado pelo Poder Executivo em 26/11/2019 ao Poder Legislativo e en-
contra-se, desde 28/07/2020, preparado para ser votado, em caráter de urgência, 
no Plenário da Câmara dos Deputados13, sem que isso de fato ocorra.

2.3.  Os recursos destinados ao planejamento do desenvolvimento regional

Os recursos destinados à execução do planejamento do desenvolvimento 
da Amazônia estão assim definidos na Lei Complementar nº124:

Art. 6º Constituem receitas da Sudam:
I - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União;
II - transferências do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, equivalentes 
a 2% (dois por cento) do valor de cada liberação de recursos;
III - resultados de aplicações financeiras de seus recursos;
IV - outras receitas previstas em lei.

A descrição e a análise do volume e da aplicação de cada uma dessas fon-
tes, ano a ano, podem ser encontradas nos Relatórios de Gestão da Sudam, pu-
blicados pelo órgão, bem como pelos Relatórios de auditória da CGU e do TCU, 
disponíveis nos respectivos sites.

A Sudam tem alegado em seus relatórios de gestão que as dotações orça-
mentárias consignadas no Orçamento Geral da União são recursos insuficientes 
para o volume das demandas do órgão (despesas administrativas) e da região 
(ações finalísticas). Conforme o Portal da Transparência14, essa era a receita do 
órgão para 2020:

13 Veja informações da tramitação do Projeto de Lei nº 6.162/2019 em https://www.
camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2230646

14 http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/53202?ano=2020. Coleta de dados em 
21/20/2020.
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CATEGORIA 
ECONÔMICA

ORÇAMENTO 
ATUALIZADO

(R$ VALOR 
PREVISTO)

VALOR REALIZADO
(R$ VALOR 

ARRECADADO)

Receitas Correntes 6.379.455,00 8.143.312,02

Receita de Serviços 2.806.900,00 4.448.490,25

Receita Patrimonial 3.541.016,00 3.246.965,74

Outras Receitas 
Correntes

31.539,00 447.856,03

Receitas de Capital 5.439.476,00 0,000,00

Fonte: Portal da Transparência, 2020

Destaque para as Receitas decorrentes de Outras Receitas Correntes, cuja 
relação entre o Orçamento Previsto e o Orçamento Realizado foi 1.420,01%.

O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA foi criado pela mesma 
Medida Provisória que criou a ADA. Com a recriação da Sudam em 2007, o FDA 
foi mantido, sendo atribuição do novo órgão a gestão (detalhada no Art. 11 do 
referido Decreto) do Fundo, e pela qual a Sudam é remunerada em 2% do valor 
de cada liberação. O Decreto nº 10.053, de 09/10/2019, que aprovou o Regula-
mento do FDA, ratifica e detalha esse entendimento, definindo a remuneração 
como uma despesa do Fundo:

Art. 3º Constituem despesas do FDA:
I - dois por cento do valor de cada liberação de recursos, em favor da Sudam, 
a título de remuneração por sua gestão e demais atribuições previstas nos art. 
10 e art. 11.

O site oficial do governo federal15 anuncia que, até 28/05/2020, a Sudam 
já havia liberado mais de R$ 300 milhões somente para infraestrutura energética 
do Pará, o que representaria uma remuneração de pelo menos R$ 6 milhões a se-
rem transferidos para a Sudam, colocando a Superintendência em uma posição 
confortável de órgão arrecadador por suas próprias ações.

15 https://www.gov.br/sudam/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/sudam-ja-liberou-mais-de-
r-330-milhoes-em-recursos-do-fda-para-infraestrutura-energetica-do-para.
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Entre as outras receitas da Sudam previstas em lei, pode-se citar os termos 
de cooperação com organismo internacionais, participação em consórcios, con-
vênios, nos quais sejam previstos o repasse de recursos.

2.4.  Posição da Sudam como representante federal do desenvolvimento regional

A demora na aprovação do PRDA 2020-2023 pode ser um indicativo do 
local reservado pelo governo à Sudam. Mas, além disso, dois fatos recentes refor-
çam qual tem sido a possível posição dada pelos atores políticas à Sudam como 
representante na elaboração e execução dos planos e políticas de desenvolvimen-
to regional.

O primeiro vem dos parceiros estaduais que, desde 2017, vêm engendran-
do um Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 
Legal (cuja análise será feita adiante), um novo ator regional com recursos e 
estrutura próprios, mas com atribuições semelhantes às da Sudam.

O segundo vem do próprio governo federal. A transferência do Conselho 
Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Pre-
sidência da República16, em cuja Composição de Membrosforam excluídos os 
governadores dos Estados da região amazônica, como também a Sudam, não 
indica uma posição de prestígio, nem do órgão e nem da região.

Em relação a isso, coube à Sudam, em 08/07/2020, recepcionar em sua sede 
o Vice-Presidente da República e Presidente do recém-criado CNAL, Hamilton 
Mourão, em cuja agenda oficial17 constava como compromissos: 10h00-12h00 
- Reunião com o Governador do Pará e presidentes de entidades empresariais; 
14h00-14h15 - Visita à sede da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia); 14h15-15h15 - Apresentaçãosobre os Instrumentos de Ação da 
Sudam; e 16h00 - Partida de Belém/PA para Brasília/DF. Além da brevidade da 
visita e de sua restrição a poucas pessoas, aparentemente nada foi tratado sobre 
a recém-criada CNAL.

No dia 13/08/2020, foi a vez do Presidente da República vir à capital para-
ense. Na Agenda Oficial18, três compromissos que ocorreram de 09h50 às 12h00: 
encontro com Zenaldo Coutinho (Prefeito Municipal de Belém), visita ao Porto 
de Belém e Ato de entrega da primeira etapa do “Projeto Belém Porto Futuro”. 

16 A transferência ocorreu por meio do Decreto nº10.239, de 11 de fevereiro de 2020, que 
extingue o Conamaz.

17 Confira em: www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/agenda-vice-
presidente/2020-07-08.

18 Confira em: www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/agenda-do-presidente-
da-republica/2020-08-13.
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Dois meses depois, foi a vez do município de Breves-PA (no Arquipélago do 
Marajó) receber o mandatário máximo do país. Sua Agenda Oficial para o dia 
09/10 registrava: visita à Agência-Barco da Caixa Ilha do Marajó e Cerimônia de 
apresentação do Programa Abrace o Marajó e de iniciativas do Governo Federal. 
Às 11h30, estava marcado o retorno a Brasília.

Ressalta-se que a Sudam participa da gestão de um Plano específico volta-
do para o Marajó, o Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável do Arqui-
pélago do Marajó (PDTS Marajó), mas para o qual a Presidência da República 
não houve a atenção esperada ao referido Plano.

Se no plano político, há falta de elevação na posição de protagonista da 
Sudam como artífice no processo de desenvolvimento regional, no campo aca-
dêmico, a situação também é próxima pelos poucos estudos desenvolvidos acer-
ca do papel da Superintendência para o desenvolvimento regional.

Como campo de análise para levantamento de elemento que apontem 
comprovação dessa hipótese, foram feitas buscas das referências bibliográficas 
e citações referentes à Sudam nas teses de doutorado do Programa de Pós-
-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPGDSTU) 
do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do 
Pará. O PPGDSTU do NAEA foi escolhido em razão da íntima história da 
Sudam com o NAEA e relação intrínseca entre o objeto de estudo PPGDSTU 
e as atribuições da Sudam. Por se tratar de levantamento preliminar, o objeto 
de análise foi restringido às teses defendidas no ano de 2019 - 21 no total - das 
quais, em uma escolha aleatória, foram analisadas 20% (cinco teses), cujo re-
sultado segue abaixo.

Rosário (2019) cita a Sudam apenas 03 (três vezes), sendo uma em nota 
de rodapé e duas na Referência Bibliográfica. Em Castro (2019), há uma única 
referência à Sudam, e remete a de um estudo feito pela autarquia em 1976, que 
trata da preocupação com a ocupação de áreas (Castro, 2019. p. 161). Em Lins 
(2019) - que destaca o desejo da “possibilidade de planejamento do futuro” do 
camponês-caboclo que foi transformado no camelô no mundo dotrabalho na 
Amazônia -, embora haja centenas de referências diretas aos termos “Amazônia” 
e “Desenvolvimento”, não há uma única referência à Sudam. Igualmente, Veloso 
(2019), que em sua tese tem por finalidade avaliar o modelo de implantação do 
projeto Sanear Amazônia na captação e uso da água da chuva, embora cite mais 
de duzentas vezes o termo “Amazônia” e mais de cem vezes o verbete “desenvol-
vimento”, não cita uma única vez a Sudam. Teixeira Júnior (2019) faz três refe-
rências à Sudam, duas relativas à data de criação da Sudam em 1966 e a terceira 
que trata de uma avaliação crítica quanto à legislação dos incentivos fiscais.
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Das referências e citações feitas à Sudam em teses acadêmicas de 2019 no 
maior programa de pós-graduação da Região Amazônica, verificou-se uma pos-
sível tendência de manutenção das referências a estudos realizados e programas 
executados pela Sudam na década de 70 a 90, mesmo que decorridos quase duas 
décadas da extinção daquela Superintendência, em uma possível indicação de 
ausência de visibilidade de estudos e/ou programas relevantes patrocinados pelo 
órgão criado em 2007.

O levantamento dos estudos realizados no Núcleo de Altos Estudos Ama-
zônicos só se reportou a um pequeno recorte, não se podendo concluir com isso 
que nos anos anteriores os estudos tenham a mesma tendência. Além disso, co-
laboradores da Sudam estão realizando mestrado no NAEA, a fim de que sejam 
promovidos estudos e pesquisas sobre a importância, a finalidade e os desafios 
da Sudam, como é o caso desta pesquisa.

3.  Do consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável da 
amazônia legal

A ideia de formação de consórcios não foi vislumbrada em 1988, mas por 
meio de Emenda Constitucional nº 19/1998, sendo vinculada, no entanto, como 
lei em 2005, pela Lei nº 11.107.

Considerando os ditames da referida lei, de acordo com Di Pietro (2017, 
p. 611), pode-se conceituar os consórcios públicos como:

associações formadas por pessoas jurídicas políticas (União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios), com personalidade de direito público ou de direito 
privado, criadas mediante autorização legislativa, para a gestão associada de 
serviços públicos.

Assim, os consórcios foram constitucionalmente previstos e legalmente 
regulamentados para propiciar a união de entes da federação para realizarem 
finalidades cooperativas comuns. O consórcio é uma entidade constituída por 
entes da federação para consolidação da gestão associada entre eles mesmos.

O Consórcio Amazônia Legal seguiu os passos estipulados para sua cons-
tituição: subscrição de protocolo de intenções; publicação de intenções na im-
prensa oficial; e lei promulgada por cada ente partícipe (artigos 3º, 4º e 5º da LC 
nº 124/2005).

O papel do Consórcio Amazônia Legal é definido pela sua finalidade em 14 
(quatorze) itens (dispostos na Cláusula 7ª do Protocolo de Intenção do Consórcio 
que foi ratificado por cada Estado-membro): I – o desenvolvimento econômico 
e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável; II – a inte-
gração e o fortalecimento regional da Amazônia Legal e do seu papel político 
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e econômico, no contexto nacional e internacional; III – o compartilhamento 
de instrumentos, ferramentas, estudos, projetos e processo inovadores de gestão 
pública e de ciência e tecnologia, entre os estados-membros; IV – a criação e o 
fortalecimento de políticas de estímulo à produção e produtividade rural; V – o 
desenvolvimento de projetos e de infraestrutura e logística com vistas à integra-
ção da região e inserção nacional e internacional; VI – a integração de políticas 
e iniciativas na área de segurança pública, com ênfase nas regiões de fronteira 
e em áreas de conflitos agrários; VII – a definição de iniciativas comuns para a 
melhoria do sistema prisional da região; VIII – a atuação na captação de inves-
timentos e ampliação das fontes de recursos voltadas ao fomento e desenvolvi-
mento da Amazônia e conservação de sua biodiversidade, florestas e clima; IX 
– o desenvolvimento de projetos voltados a uma economia de baixo carbono; X 
– o estabelecimento de uma relação cooperativa nas diversas áreas da Gestão Pú-
blica, bem como o incentivo e parcerias Público-Privadas; XI – a execução direta 
ou indireta de serviços públicos de interesse dos entes associados; XII – execução 
de obras e assessoria técnica dos entes membros do consórcio; XIII – a promoção 
da comunicação pública como estratégia transversal no processo de planejamen-
to, elaboração de planos, programas e projetos comuns dos Estados-membros; e 
XIV – outras iniciativas de interesse comum que tenham por objetivo o desenvol-
vimento regional integrado e sustentável. (nosso negrito)

Dentre tantas finalidades, destacam-se os itens I, II VI e VIII, sendo que 
o primeiro é o mais amplo, demonstrando a que veio este Consórcio: para pro-
mover o desenvolvimento econômico e social da região Amazônica. O segundo, 
ressalta o papel político e econômico nos âmbitos nacional e internacional. Já o 
sexto, demonstra um dos objetos específicos de atuação na segurança pública, 
especialmente fronteiriça e na zona rural. Por fim, o oitavo, aponta a função 
de captadora de recursos nacionais e internacionais. A questão segurança e de 
seu planejamento deve observar os aspectos de violência que existem na região, 
exigindo políticas públicas que rompam com acontecimentos desta natureza 
já repetidos, como é o casoda violência no âmbito rural. Diante das referidas 
finalidades, o Consórcio tem por objetivo representar os interesses dos entes 
federados “Estados-membros” para o desenvolvimento de suas circunscrições 
territoriais e de sua população, com conhecimento próprio de quem pertence e 
vive os problemas da região amazônica. Os Estados-membros podem atuar na 
captação de recursos tanto nacional como internacionalmente. No âmbito inter-
nacional, tal finalidade será praticada pelo exercício da paradiplomacia19 como 

19 Entende-se por paradiplomacia a atuação internacional dos Estados-membros, subunidades 
com organismo internacionais e instituições internacionais, não soberanas, para fins de 
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capacidade dos entes subnacionais exercerem suas atividades governamentais 
para a busca de recursos e cooperações técnicas, contando com a colaboração de 
organismos internacionais em cooperações técnicas, podendo inclusive receber 
doações para o desenvolvimento de projetos que se atrelem ao desenvolvimento 
da região amazônica.

As ações do Consórcio em prol do desenvolvimento econômico e social 
podem ter efeitos reparados sobre a condição de vida das pessoas da região, pro-
movendo a mobilidade social e uma melhor qualidade de vida.

Atualmente, o presidente do Consórcio é o governador do Estado do 
Amapá e, em busca de ações no site da Secretaria de Estado do Planejamento 
(SEPLAN) daquele Estado, observou-se a indicação da existência de projetos 
prioritários para o desenvolvimento sustentável da Região da Amazônia Legal 
e sua população, sendo um dos projetos em fase de desenho para ser apresen-
tado ao Green Climate Fund – GCF, composto de duas dimensões: cadeias + 
governança territorial/combate ao desmatamento. São anexos da proposta dos 
seguintes projetos vinculados ao Consórcio: Agricultura Familiea – Proposta 
LAMAF; Goiabal – Templete Morphological change praias – 13/03/2020; Bau-
nilha – Projeto IPEA Prospecção Baunilha 13.03.2020; - Ictiologia – Monitora-
mento do ictioplâncton como resposta socioambiental Base para conservação e 
manutenção dos estoques pesqueiros no Município de Ferreira Gomes, Amapá 
– Aristides Sobrinho; - Besouro de coqueiro – Template – projeto – IEPA; - Her-
petofauna – Amapá livre de Acidentes com ofícios – Jucivaldo Lima; Mamíferos 
– Pequenos Mamíferos – CRSilva13Mar; - Mangabeira – Projeto tesouro verde 
DarleyCLMatos; e - CAL – Cadeias Produtivas RURAP 2020. Observa-se que 
em pesquisa no site não se conseguiu acessar os anexos, pois ao clicar sobre os 
anexos a informação que se visualiza é de erro. Não foi encontrado site específico 
do Consórcio.

Em busca na plataforma Google, observou-se a existência de um artigo 
científico que analisa os indicadores de sustentabilidade descritos por Vale, To-
leto e Vieira (2017), em quese indica a criação do Consórcio Amazônia Legal 
para lidar com os problemas de desmatamento, degradação e sustentabilidade da 
região, mas não avança no estudo próprio do Consórcio plenamente compreen-
sível pela contemporaneidade entre o estudo e a criação do Consórcio. Realizada 
busca de artigos publicados sobre a nomenclatura do consórcio objeto desta pes-
quisa, constatou-se que não há artigo publicado na plataforma Scielo. Na busca 

cooperação técnica, captação de recursos e outras atividades não proibidas constitucionalmente. 
Para aprofundar o tema, sugere-se a leitura de Prado (2018).
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acerca de notícias das atividades paradiplomáticas realizadas pelo Consórcio, 
observou-se uma atividade ainda de demanda (não instrumentalizada por do-
cumentos comuns da paradiplomacia, como os convênios de cooperação técni-
ca), por meio da assinatura de uma Carta de Compromisso na Conferência da 
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Mudança do Clima (COP25), 
em Madri, na Espanha. Destaca-se que a carta foi apoiada pelo presidente do 
Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre.

4.  Conclusão

Pesquisar sobre a Amazônia é um tema que gera paixões e pesquisas de 
suma importância para o desenvolvimento da região, só sendo possível contri-
buir para uma guinada paradigmática quanto à forma de gerir e de planejar o 
desenvolvimento da região pelo reconhecimento de que a ampla forma de fazer 
o processo de desenvolvimento econômico e social depende de conhecimentos 
da própria região, podendo ser aliada a experiências externas, considerando a 
diversidade e as especificidades de cada Estado-membro da Região.

Assim, a pesquisa sobre os papéis das instituições Sudam e Consórcio 
Amazônia Legal demonstra que, embora sejam entidades voltadas para o de-
senvolvimento do mesmo território, os entes federais responsáveis pelo planeja-
mento e captação de recursos são diversos, pois a Sudam está vinculada à União 
e o Consórcio, aos Estados-membros. Logo, ambos devem tratar do planejamen-
to e da aquisição de recursos especialmente, mas não especificamente para os 
territórios pertences a cada qual.

A diversidade de compreensão do que é necessário e de como se deve dar 
o planejamento do desenvolvimento da região, além do permissivo legal para a 
criação de consórcio para este fim, proporciona a coexistência de mais uma enti-
dade que se destine a promover mecanismos e auxilie projetos para o desenvol-
vimento da Região Amazônica, sendo que estes entes podem se organizar para 
planejar ações conjuntas para este fim. O federalismo brasileiro admite a atuação 
de todos os entes da federação para a prática do desenvolvimento sustentável no 
âmbito de suas circunscrições. Portanto, a Sudam e oConsórcio Amazônia Legal 
podem atuar no âmbito de suas competências e em conjunto para protagoniza-
rem o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal.
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O SANEAMENTO BÁSICO NAS REGIÕES 
METROPOLITANAS NA AMAZÔNIA

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida1

Katia Borges dos Santos2

Luciana Costa da Fonseca3

1.  Introdução

A maior parte do território da Amazônia Legal é coberta por extraordiná-
ria biodiversidade e é onde está localizada a grande parte da Bacia Amazônica, 
que abrange uma área de, aproximadamente, 6 milhões de km² e alcança sete pa-
íses: Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela (ANA, 2015).

A Região Hidrográfica Amazônica é a região da Bacia Amazônica locali-
zada em território brasileiro, com uma área aproximada de 3.870 mil km² (45% 

1 Doutora e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/
SP). Professora e pesquisadora dos PPGDs da PUC/SP e do Centro Universitário Salesiano de 
São Paulo (UNISAL). Coordenadora da Especialização “Direito Ambiental e Gestão Estratégica 
da Sustentabilidade (PUC/COGEAE/SP). Desembargadora Federal Vice-Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes da 3ª Região (NUGEP).

2 Mestranda em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pelo Centro 
de Universitário do Estado do Pará – PPGD/CESUPA. Mestranda em Direitos Humanos e 
Meio Ambiente pela UFPA. Pós-graduada em Direito Público e Processual Civil pela Estácio. 
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Oficial de Registro de Imóveis 
no Estado do Pará.

3 Doutora e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista 
em Direito Sanitário pela Faculdade de Direito e pela Faculdade de Saúde Pública da USP., 
Graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará (1993). Professora e pesquisadora 
do PPDG/CESUPA e da Universidade Federal do Pará.



418 

Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida | Katia Borges dos Santos | Luciana Costa da Fonseca

do território nacional), com disponibilidade hídrica superficial de 73.748 m³/s, 
o que corresponde a 81% da disponibilidade superficial do país (91.071 m³/s) 
(ANA, 2015).

Embora a região da Amazônia Legal concentre a maior disponibilidade 
hídrica do País, é também a região com o menor índice de acesso ao saneamen-
to básico, privando a população de um direito fundamental essencial para uma 
vida digna.

O debate sobre o saneamento básico tomou conta do País por ocasião do 
advento da Lei Federal nº 14.026/2020, que altera ao menos sete leis federais, 
com destaque para as diversas alterações na Lei Federal nº 11.445, de 2007, que 
fixa as diretrizes gerais do saneamento básico e na Lei Federal nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000, que dispõe sobre a criação da então Agência Nacional de Águas, 
doravante denominada Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
responsável pela edição de normas de referência sobre o serviço de saneamento.

Esse debate envolve vários aspectos polêmicos e um deles é a discussão 
antiga sobre a repartição de competências para a prestação de serviço de sanea-
mento básico nas regiões metropolitanas. Pode parecer que a questão já estaria 
pacificada na jurisprudência e mais ainda agora, com a alteração da Lei Fede-
ral nº 11.445/2007. No entanto, alguns aspectos importantes do exercício dessas 
competências merecem um estudo mais detalhado.

Este artigo investiga a repartição de competências para prestação do ser-
viço público de saneamento básico nas regiões metropolitanas e os principais 
desafios para o exercício dessa competência, especialmente na região Amazôni-
ca, onde tem-se a maior disponibilidade hídrica do País e os menores índices de 
acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário.

A pesquisa tem como objetivo geral contribuir para a afirmação do direito 
ao saneamento básico e como objetivos específicos: a) apresentar a situação do 
saneamento na Amazônia; b) analisar arepartição de competências constitucio-
nais sobre o saneamento básico; e c) analisar os desafios ao exercício da titulari-
dade do saneamento nas regiões metropolitanas.

A metodologia utilizada envolve o método dedutivo, a abordagem quali-
tativa e técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Foi utilizado o método 
dedutivo, com o objetivo de explicar o conteúdo das premissas e, por meio do 
raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, chegar à 
conclusão (PRODANOV; FREITAS, 2013).

2.  O direito ao saneamento básico na amazônia legal

O saneamento básico é um direito fundamental previsto em diversos dis-
positivos constitucionais e está diretamente relacionado à proteção da saúde e 
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do meio ambiente, incluindo a gestão dos recursos hídricos e o ordenamento 
das cidades como um todo, essencial para promoção da sadia qualidade de vida.

2.1.  O direito fundamental ao saneamento básico

O direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil - CRFB, deve ser garantido por meio de 
políticas públicas de prevenção, que proporcionem condições de vida saudável, 
sendo diretriz do SUS a prioridade para as ações preventivas de saúde (art. 198 
da CRFB). O artigo 200 da CRFB determina expressamente a participação do 
SUS na política e na execução das ações de saneamento básico.

O saneamento básico também é essencial para a efetivação do direito fun-
damental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial para a sadia 
qualidade de vida, disposto no artigo 225 da CRFB. As ações de saneamento 
refletem diretamente na proteção dos recursos hídricos e devem atender aos li-
mites de disponibilidade hídrica e combater a poluição do solo e das águas.

Para efetivação desses direitos, a CRFB adotou técnicas distintas de re-
partição de competências: a) a competência privativa da União para instituir as 
diretrizes do saneamento básico (art. 21, XX), o que ocorreu por meio da Lei Fe-
deral n.º 11.445/2007; b) a competência comum da União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios para promover programas de saneamento básico (art. 23, X); 
c) a competência privativa dos Municípios para organizar e prestar diretamente , 
ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local 
(art. 30, V), que inclui a prestação de serviço público de saneamento básico.

Como ressaltado, tem-se a polêmica sobre a prestação do serviço de sa-
neamento básico nas regiões metropolitanas, e que será melhor explicada nas 
sessões seguintes

A Lei Federal nº 11.445/2007, que regulamenta o artigo 21, XX da CRFB 
e dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico, foi recentemen-
te alterada pela Lei Federal nº 14.026, de 14 de julho de 2020, que introduziu 
amplas modificações na noção de saneamento básico, princípios, formas, ins-
trumentos e órgãos de gestão. No artigo 3º, I conceitua o saneamento básico 
como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de qua-
tro modalidades distintas: a) abastecimento de água potável: constituído pelas 
atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as li-
gações prediais e seus instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: cons-
tituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas 
e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e 
à disposição final para produção de água de reúso ou seu lançamento final no 
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meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituído pe-
las atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instala-
ções operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 
urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; 
e d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituído pelas ativida-
des, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas 
pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urba-
nas; contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes;

Os princípios fundamentais da política de saneamento básico estão dis-
postos no artigo 2º da Lei Federal nº 11.445/2007, com destaque para: I - uni-
versalização do acesso e efetiva prestação do serviço; II - integralidade, compre-
endida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos 
diversos serviços que propicie à população o acesso a eles em conformidade com 
suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados; V - adoção 
de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e re-
gionais; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, 
de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social relevante, destinadas 
à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante; IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações 
e processos decisórios institucionalizados; X - controle social; XIV - prestação 
regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia 
da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços.

Todos esses princípios devem ser atendidos pela política pública de sane-
amento básico, competência comum aos três níveis de gestão da federação, que 
deve ser compreendida como poder dever, que implica em responsabilidade. No 
entanto o saneamento básico ainda é um sonho distante para milhões de habi-
tantes no País.

2.2.  O saneamento básico na Amazônia Legal

Nesta pesquisa analisa-se a situação do saneamento básico em relação a 
duas dessas modalidades: abastecimento de água potável e esgotamento sanitário.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
SNIS, em dados coletados no ano de 2018, cerca de 202,3 milhões de pessoas no 
país têm acesso à água potável, num total de 208,5 milhões de habitantes. Nos 
5.570 municípios brasileiros, 5.146 tem acesso à água (BRASIL, 2019).
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Tabela 01 - Amostra nacional do SNIS - 2018

Água Esgoto Resíduos Sólidos Águas Pluviais

População Total4 202,3 186,7 169,8 167,8

População 
Urbana

173,2 164,1 151,1 148,7

Municípios 5.146 4.050 3.468 3.603

Fonte: BRASIL, 2019

No Brasil, no ano de 2010, um percentual de 81,1% da população possuía 
atendimento de rede de água potável. Em 2018, esse percentual alcançou 83,6%. 
O atendimento com rede de esgoto, em 2010, era de 46,2% e alcançou 53,2%, 
em 2018. A cobertura de coleta domiciliar de resíduos sólidos, em 2010, atendia 
93,4% da população total, e reduziu para 92,1% em 2018 (BRASIL, 2019).

Na Região Norte do país há uma população total de 18,2 milhões de pes-
soas, e 13,4 milhões vivem em áreas urbanas, em 450 municípios, onde apenas 
206 municípios possuem rede de esgoto, e 233 possuem tratamento de resíduos 
sólidos. A cobertura de coleta domiciliar de resíduos sólidos, em 2010, atendia 
87,8% da população total; e reduziu para 83,6% em 2018. Também houve redu-
ção no atendimento com água potável que, em 2010, atendia 57,5% da popula-
ção total e reduziu para 57,1%, em 2018. Quanto ao atendimento com rede de 
esgoto, na Região Norte a cobertura alcançava apenas 10,5% do total de habitan-
tes em 2018(BRASIL, 2019).

Tabela 02: Amostra região NORTE do SNIS - 2018

Água Esgoto Resíduos Sólidos Águas Pluviais

População Total 15,5 12,8 13,3 11,8

População Urbana 12,1 10,5 10,8 9,4

Municípios 350 206 233 212

Fonte: BRASIL, 2019

4 População em milhões de pessoas. Fonte: http://snis.gov.br/painel-informacoes-
saneamento-brasil/web/painel-setor-saneamento. Acesso em: 20 de out. de 2020.
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Em comparativo com os dados levantados em 2010 e em 2018 na Região 
Norte do país, houve inexpressivo aumento de cobertura do saneamento básico. 
Em relação ao esgoto gerado e tratado, houve a redução do percentual de 22,4%, 
em 2010, para 21,7%, em 2018, que representa uma redução nos investimentos 
em infraestrutura de tratamento de esgoto (BRASIL, 2019).

Nos Estados que fazem parte da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Pará, 
Amazonas, Rondônia, Roraima e parte dos estados do Mato Grosso, Tocantins e 
Maranhão, os dados demonstram uma escassez no atendimento da cobertura de 
saneamento básico em relação às demais regiões do País.

Tabela 03 - Amostra Estados da Amazônia Legal do SNIS - 2018

Estado Municípios População 
Total5 Água Esgoto Resíduos 

Sólidos
Águas 
Pluviais

AC 22 869,3 0,9 0,5 0,5 0,6

AM 62 4,1 2,8 2,5 3,1 2,6

AP 16 829,5 0,8 0,7 O,7 0,6

MA 217 7 6,2 4,0 3,1 3,0

MT 141 3,4 3,1 3,1 2,7 2,4

PA 144 8,5 7,2 5,9 6,0 5,5

RO 52 1,8 1,7 1,5 1,4 0,8

RR 15 576,6 0,6 0,5 0,5 0,4

TO 139 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1

Tabela elaborada pelas autoras, com base nos dados do SNIS 2018 (BRASIL, 2019)

Os dados acima refletem o percentual de atendimento da população, con-
siderando o total de habitantes em cada estado analisado.

Vale ainda destacar o Ranking do saneamento básico de 2020, do Instituto 
Trata Brasil, que analisou os indicadores de água e esgotos nas maiores cidades do 
país, com base nos dados do SNIS, ano base 2018. O relatório publicado aponta 
os índices das 100 maiores cidades brasileiras e revela que os seis últimos lugares 

5 População em milhões de pessoas. Fonte: http://snis.gov.br/painel-informacoes-
saneamento-brasil/web/painel-setor-saneamento. Acesso em: 20 de out. de 2020.
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do Ranking são todos de cidades da Amazônia Legal, sendo quatro capitais de 
Estados: Macapá (capital do Amapá), Porto Velho (capital de Rondônia), Manaus 
(capital do Amazonas), Belém (capital do Pará). (TRATA BRASIL, 2020)

Dos municípios com os piores indicadores, três estão no Estado do Pará: 
Belém e Ananindeua, que fazem parte da Região Metropolitana de Belém, e San-
tarém, que faz parte da Região Metropolitana de Santarém. Ananindeua aparece 
no último lugar do Ranking, com os piores indicadores de atendimento total de 
água, de 32, 63(%) da população; e os estarrecedores indicadores de atendimento 
total de esgoto, de 2,05 (%) da população. Além de Ananindeua, a capital Belém, 
e Santarém apresentam indicadores alarmantes (TRATA BRASIL, 2020).

3.  Competências constitucionais sobre saneamento básico

Um dos aspectos fundamentais acerca da disciplina jurídica do sanea-
mento básico é compreender qual a técnica de repartição de competências ado-
tada pela CRFB de 1988.

É a CRFB/88 que determina a competência de cada ente da Federação, 
bem como a forma de repartição de rendas, evitando assim uma eventual depen-
dência entre as unidades federativas, que venha a prejudicar as suas respectivas 
autonomias. Outro elemento caracterizador da autonomia é a descentralização 
legislativa, efetuada através da repartição de competências entre os membros da 
Federação.

No que concerne à repartição de competências no Estado Federal, Dal-
mo Dallari aponta alguns pontos fundamentais: a) é indispensável que não se 
estabeleça a supremacia da União, devendo haver equilíbrio que assegure a au-
tonomia dos centros de poder; b) como regra, devem ser atribuídas ao poder 
central as competências de interesse geral, que importam ao conjunto federativo, 
ficando com as unidades federadas a competência para tratar de assuntos de 
interesse local6; e, c) a enumeração das competências deve ser estabelecida na 
própria Constituição, prevendo-se, inclusive, no âmbito constitucional, o titular 
da competência residual ou remanescente (DALLARI, 2019)

A CRFB/88 utiliza técnicas distintas para determinar a divisão de compe-
tências materiais, legislativas e tributárias. A competência material, também cha-
mada administrativa ou “de execução”, estabelece tarefas aos entes da Federação 

6 O entendimento dominante na doutrina é de que os interesses gerais devem ser 
atribuídos à União, e às entidades federadas devem ser atribuídos os assuntos de interesses local 
(a própria CRFB/88 de 1988 assim expressou quando designou a competência complementar 
dos Municípios no seu artigo 30. Luiz Alberto David Araújo afirma que se deve deixar à ordem 
central apenas o que seja impossível de se realizar pela vontade parcial. (ARAÚJO, 1995).
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que deverão ser implementadas através da sua atuação administrativa (arts. 21 e 
23). A competência legislativa confere a atribuição para produzir normas sobre 
matérias determinadas expressa ou implicitamente (arts. 22 e 24). A competên-
cia tributária refere-se ao poder atribuído às unidades federadas, de instituir tri-
butos nos limites constitucionalmente fixados (arts. 145 a 156).

3.1.  A repartição de competências sobre águas

Quanto ao tema da dominialidade da água, a CRFB inovou atribuindo 
somente à União e aos Estados (arts. 20, III e VI e 26, I). A União tem a compe-
tência exclusiva para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos 
hídricos e critérios de outorga do direito de uso (art. 21, XIX). No exercício 
dessa competência, a União aprovou a Lei Federal nº 9.433/97 que dispõe sobre 
a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos com os seguintes órgãos de âmbito Federal: a) O 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; b) 
os Comitês de Bacia Hidrográfica; e, c) as Agências de Água. A participação da 
sociedade civil foi amplamente assegurada nos Comitês da Bacia Hidrográfica e 
na Agência de Águas, criada pela Lei Federal nº 9.984/2000, com a finalidade de 
implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos.

A União possui, ainda, a competência privativa para legislar sobre água, 
passível de delegação (art. 22, IV da CRFB/88). Ressalta-se que ao atribuir a 
dominialidade à União e aos Estados, a CRFB apenas lhes atribuiu a gestão da 
água. Nesse sentido, ficou restringida a atuação dos Estados, uma vez que não 
possuem a competência para legislar especificamente sobre as águas atribuídas 
à sua dominialidade. Apenas podem regular a matéria quando inseridas na pro-
teção ambiental, exercendo a competência concorrente, atribuída no artigo 24, 
da CRFB/88.

A legislação sobre águas, incluindo a Lei da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, e as demais regulamentações sobre saneamento básico, devem estar 
em perfeita consonância para a efetivação da proteção do recurso natural e a 
prestação do serviço de saneamento básico.

A política adotada para o gerenciamento dos recursos hídricos está dire-
tamente relacionada ao serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitá-
rio. Logo, deve haver uma total interação com a Política Nacional de Saneamento 
Básico.

3.2.  A repartição de competências sobre o saneamento básico

A União é competente para instituir as diretrizes para o saneamento bá-
sico. Utilizada pela CRFB em diversas passagens, a expressão “diretriz” possui 
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uma conotação jurídica que envolve a organização, planejamento e fixação de 
metas. As diretrizes muito se aproximam das normas gerais de competência da 
União, no que se refere aos destinatários da norma, incidente em todo o ter-
ritório nacional, e a possibilidade de Estados e Municípios suplementarem a 
matéria. Entretanto, vislumbra-se maior densidade prática na medida em que 
devem estabelecer as políticas públicas a serem adotadas para os assuntos que 
disciplinam.

O tema do saneamento básico também envolve as competências concor-
rentes previstas no artigo 24 da CRFB/88. Para disciplinar a competência con-
corrente, existem duas técnicas conhecidas: a) a cumulativa, através da qual os 
entes podem avançar na disciplina das matérias desde que o ente originalmente 
competente não o faça; e, b) a não-cumulativa, em que previamente as matérias 
são delimitadas em sua extensão (YOSHIDA, 2014).

O caput do artigo 24 da CRFB/88 fixa a repartição de competência con-
corrente não-cumulativa entre União, Estados e Distrito Federal, para legislar 
sobre determinados assuntos.

O § 1º do artigo 24 esclarece que à União cabe disciplinar as normas gerais 
e, aos Estados e Distrito Federal cabe legislar sobre as normas específicas. Os §§ 
3º e 4º estabelecem a repartição cumulativa, uma vez que criam a possibilidade 
da Lei Estadual suprir a inexistência de Lei Federal, e determina a prevalência 
de norma geral superveniente da União, em face da norma geral contida em Lei 
Estadual (YOSHIDA, 2014).

Registre-se, em adendo às considerações acima, que, em interpretação 
conjugada do art. 24, VI, com o art. 30, I e II, da CRFB, o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu a competência concorrente do Município para legislar sobre 
meio ambiente com a União e o Estado, no julgamento do RE nº 586.244/SP, en-
cerrado em 05.03.2015, delimitando essa competência do Município “no limite 
de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a discipli-
na estabelecida pelos demais entes federados”(item 1 da Ementa).

A maior dificuldade é identificar o que são “normas gerais”. Tércio Sam-
paio Ferraz Jr. parte da distinção entre normas gerais e particulares. Do ponto de 
vista da Lógica Jurídica, as normas podem ser gerais, particulares e individuais, 
sendo esta distinção estabelecida quanto ao conteúdo e quanto aos destinatários 
das normas. Quanto aos destinatários, a norma será geral quando se aplica à 
universalidade deles, sem distinções (normas universais). Será particular, quan-
do se destina a uma coletividade ou categoria de destinatários (norma especial). 
Será individual, quando se destina a um único endereçado. Quanto ao conte-
údo, a norma será geral quando a matéria prescrita reporta a toda e qualquer 
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ocorrência da espécie. Será particular, quando a matéria assinala apenas um gru-
po ou parte da espécie. Será individual, quando a matéria se limita a um único 
caso (FERRAZ Jr, 1994).

Quando o texto constitucional atribui competência para legislar sobre 
normas gerais, a linguagem constitucional pode estar tratando de normas gerais 
quanto ao conteúdo ou quanto ao destinatário. Diante da inexistência de um 
critério constitucional para definir o que são normas gerais, e da diversidade de 
opiniões doutrinárias sobre o assunto, o que ocorre na prática é a predominância 
de normas gerais quanto aos destinatários, ou seja, as normas gerais expedidas 
pela União têm vigência em todo território federal, o que já preencheria o campo 
conceitual e a norma geral.

No entanto, a lógica da repartição de competências do artigo 24 aponta 
para a noção de normas gerais quanto ao conteúdo geral, sem descer às peculia-
ridades dos Estados (art. 24, § 3º da CRFB). Sem dúvida, o intérprete, ao buscar 
o enquadramento das normas em gerais ou particulares, se depara com situações 
cuja linha divisória é muito delicada, e parece ser inevitável o subjetivismo na 
interpretação (ALMEIDA, 2013)

O artigo 24 e seus parágrafos concedem aos Estados e Distrito Federal a 
competência complementar e supletiva. O § 2º, do artigo 24 da CRFB, trata da 
competência complementar, pois os Estados e o Distrito Federal poderão pro-
mover a especificação das normas gerais e estabelecer condições de aplicação; e 
o § 3º, do mesmo artigo, estabelece a competência supletiva, pois na ausência de 
normas gerais da União, os Estados e o Distrito Federal poderão suprir a falta, 
legislando para atender as suas peculiaridades (YOSHIDA, 2014).

Além disso, a competência suplementar conferida pelo artigo 30, II, da 
CRFB/88, aos Municípios, permite que desdobrem a legislação estadual, em as-
suntos de interesse local.

Dentre as matérias do artigo 24 referentes ao saneamento básico, desta-
ca-se a competência para legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pes-
ca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos minerais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VII da CRFB/88), 
sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 
24, VIII da CRFB/88) e sobre a proteção e defesa da saúde (art. 24, XII da 
CRFB/88);

A União fixou as normas gerais sobre esses temas. A Política Nacional de 
Recursos Hídricos e a Política Nacional de Saneamento Básico devem estar em 
perfeita harmonia com as demais normais gerais de proteção ao meio ambiente 
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em todas os seus aspectos, para que seja adequadamente tutelada a sadia quali-
dade de vida.

As matérias atribuídas como de competência comum aos entes federados 
são matérias que envolvem esforços conjuntos de todos os entes para que pos-
sam alcançar seus objetivos. Ocorre que tal modalidade de repartição de com-
petências é, na prática, de difícil implementação, uma vez que exige um alto 
índice de organização legislativa e administrativa. O próprio artigo 23, em seu 
parágrafo único, na redação dada pela EC nº 53/2006, estabelece que leis com-
plementares devem fixar normas para cooperação entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, visando o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 
em âmbito nacional.

O artigo 23, IX da CRFB/88, atribui a todos os entes da federação a com-
petência para promover programas de construção de moradias e melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico. Muito acertadamente, a 
CRFB/88 atribuiu a responsabilidade pela promoção da saúde, moradia, melho-
ria das condições habitacionais e saneamento básico a todos os entes da Fede-
ração. Dessa forma, eles podem desenvolver programas de implementação das 
políticas relativas a essas demandas.

Observa-se que a União possui a competência exclusiva para instituir os 
Planos Nacionais de Moradia e Saneamento Básico, entretanto, todos os entes 
da Federação possuem competência para promover programas de melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico. Os programas devem ser im-
plementados respeitando o rol das demais competências constitucionais, como 
por exemplo, a competência municipal para prestação do serviço público de sa-
neamento básico.

A CRFB/88 atribuiu aos Municípios a competência exclusiva para organi-
zar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial (art. 30, V, da CRFB/88)

A expressão ‘interesse local’, utilizada nos incisos I e V do artigo 30, cau-
sa grande controvérsia. Fernanda Almeida (2013) ressalta que a CRFB anterior 
usava a expressão ‘peculiar interesse’, que já havia sido objeto de toda uma cons-
trução doutrinária confirmada pela jurisprudência, no sentido que ‘peculiar in-
teresse’ seria o interesse predominante do Município, não somente o interesse 
exclusivo. Mesmo diante da alteração da expressão, o entendimento da doutrina 
continua sendo a adoção do critério da predominância do interesse.

A polêmica em torno da competência para prestação do serviço público 
ocorre quando o Município faz parte de uma região metropolitana. Segundo o 
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artigo 25, § 3º, da CRFB/88, os Estados poderão, mediante Lei Complementar, 
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, consti-
tuídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, 
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Tal com-
petência está diretamente relacionada à questão do saneamento básico e merece 
uma análise cuidadosa.

4.  O exercício da titularidade do saneamento básico na região 
metropolitana na Amazônia

Algumas medidas de saneamento básico podem ser consideradas como 
de interesse predominantemente municipal, porém, não será assim em toda e 
qualquer hipótese, pois as medidas de saneamento básico podem estar relacio-
nadas diretamente a interesses regionais e nacionais, sem que seja possível prio-
rizar o interesse de cada ente.

As zonas urbanas desenvolveram-se sem considerar os limites geográfi-
cos dos Municípios, integrando-os e interligando-os, como se fossem uma única 
grande cidade, com problemas que exigem soluções comuns.

Em relação ao abastecimento de água, é comum a necessidade de capta-
ção, em Municípios vizinhos, de águas federais ou estaduais, através de tubu-
lações que percorrem centenas de quilômetros, pois dificilmente o Município 
consegue suprir toda a quantidade de água necessária para o abastecimento de 
sua população. Em relação ao esgotamento sanitário e ao despejo de resíduos 
sólidos, a questão não é diferente. Muitos municípios não possuem locais apro-
priados para despejo dos resíduos da forma adequada às exigências de preser-
vação ambiental.

O saneamento básico nas metrópoles, assim como diversas outras medi-
das, requer uma articulação integrada por todos os Municípios e Estados envol-
vidos, e essa realidade foi retratada no artigo 25, § 3º, da CRFB/88, que concede 
aos Estados a competência para criar, através de Lei Complementar Estadual, 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planeja-
mento e a execução de funções públicas de interesse comum.

A criação das regiões metropolitanas não transfere simplesmente a titula-
ridade da prestação de serviço para os Estados. Se fosse esse o entendimento, o 
texto constitucional faria referência à mudança de titularidade do serviço e não 
à integração do planejamento e organização.

Quando for o caso de menor grau de integração, os entes podem firmar 
convênios de cooperação, autorizando a gestão associada de serviços públicos ou 
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mesmo a delegação de competência do município para entidades estatais ou par-
ticulares, através de concessões (art. 241). Todavia, quando houver a necessidade 
de integração mais ampla, a CRFB/88 possibilita a criação de Regiões Metropo-
litanas através de Lei Complementar Estadual, que determinará a organização e 
planejamento do serviço público em conjunto pelos Municípios e Estado, mas 
não isoladamente pelo Estado, como poderia legitimamente ocorrer, caso se tra-
tasse da mudança de titularidade. Aí reside a principal distinção entre a transfe-
rência de titularidade e a criação de regiões metropolitanas.

São diversos os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, com 
destaque para a noção de interesse comum e a previsão de integração municipal 
voluntária ou compulsória. Vale a leitura da ementa do acórdão do Supremo 
Tribunal Federal, proferido na ADI 1.842:

(...) A função pública do saneamentobásico frequentemente extrapola o in-
teresse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição 
de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos 
do art. 25, § 3º, da CF. Para o adequado atendimento do interesse comum, a 
integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto 
voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de 
cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei federal 
11.445/2007 e o art. 241 da CF, como compulsoriamente, nos termos em que 
prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A 
instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregi-
ões pode vincular a participação de Municípios limítrofes, com o objetivo de 
executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender 
adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar via-
bilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos. Repita-se 
que esse caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a au-
tonomia municipal. O estabelecimento de região metropolitana não significa 
simples transferência de competências para o Estado. O interesse comum é 
muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução 
da função de saneamentobásico por apenas um Município pode colocar em 
risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública 
de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no 
respeito à divisão de responsabilidades entre Municípios e Estado. É neces-
sário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas 
mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadminis-
tração dos Municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularida-
de do serviço ao colegiado formado pelos Municípios e pelo Estado federado. 
A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde 
que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único 
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ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em 
cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se 
permita que um ente tenha predomínio absoluto.
(STF. ADI 1.842, rel. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2013, P,  DJE  de 
16-9-2013)

O STF já havia firmado a tese de que a criação da Região Metropolitana 
não desloca automaticamente a competência para prestação de serviços para o 
Estado, pois os Municípios continuam titulares do serviço e, em tal hipótese, 
amplia a competência para torná-la comum aos Estados e Municípios da região 
metropolitana, uma vez que a autonomia Municipal fica condicionada também 
ao interesse regional.

A interpretação do STF foi adotada pela Lei Federal nº 14.026, de 2020, que 
recentemente alterou a Lei Federal nº 11.445/2007 e dispôs sobre a titularidade 
da seguinte forma: a) a titularidade é dos Municípios e do Distrito Federal para a 
prestação do serviço de saneamento, no caso de interesse local; e b) a titularidade 
é dos Estados, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente 
instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de 
interesse comum.

Autoriza ainda o exercício da titularidade por gestão associada, median-
te consórcio público ou convênio de cooperação; e admite a formalização de 
consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente composto de 
Municípios, que poderão prestar o serviço aos seus consorciados diretamente, 
pela instituição de autarquia intermunicipal

4.1  O saneamento básico nas regiões metropolitanas na Amazônia Legal

A disputa pela titularidade do serviço de saneamento básico bem poderia 
ser uma disputa pela eficiência no cumprimento das metas de universalização, 
mas, ao contrário, revela a falta de gestão integrada, baseada em planejamento 
adequado para cada região.

A Amazônia legal vive o paradoxo de concentrar a maior disponibilidade 
hídrica do País e, ao mesmo tempo, o menor índice de acesso à água tratada e 
ao esgotamento sanitário (TRATA BRASIL, 2020) e desafia os setores, público e 
privado a acharem uma solução para a universalização do acesso.

Todos os entes da Federação devem promover programas de saneamento 
básico e Estados e Municípios devem garantir a prestação do serviço público de 
saneamento a partir das peculiaridades regionais, que inclui a consideração de 
fatores ambientais e culturais.
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A racionalidade da implementação de medidas integradas, inclusive atra-
vés do planejamento das regiões metropolitanas, é um dos instrumentos da polí-
tica urbana (art. 4º, II, da Lei Federal nº 10.257/2001). Esta previsão já se carac-
teriza como um grande desafio, pois cada um dos Municípios possui seu próprio 
Plano Diretor, a respectiva disciplina do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
Urbano (art. 30, VIII, da CRFB/88), Zoneamento Ambiental, Plano Plurianu-
al, Lei de Diretrizes Orçamentárias e orçamentos anuais. A compatibilização de 
toda a legislação e ordenação territorial dos Municípios da Região Metropolita-
na é uma tarefa que exige grande habilidade técnica e política.

Especificamente, acerca da captação da água e despejo do esgotamento 
sanitário, é necessária a adequação do planejamento, tanto das regiões metro-
politanas, quanto dos Municípios isolados, atendendo ao disposto na Política 
Nacional de Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433/97, que determina que, na 
implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos, o Distrito Federal e os 
Municípios promovam a integração das políticas locais de saneamento básico, 
de uso, ocupação e conservação do solo, e de meio ambiente, com as políticas 
Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.

A Lei Federal nº 11.445/2007 aponta um caminho para o exercício ade-
quado da titularidade do saneamento básico. Exige dos titulares da prestação 
de serviço do saneamento básico sofisticado planejamento, efetiva integração e 
controle das ações e cumprimentos de metas de saneamento.

A titularidade ainda deve ser exercida de acordo com as diretrizes do Es-
tatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089/2015, que impõe que a governança 
interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas atenda 
aos seguintes princípios: a prevalência do interesse comum sobre o local; o com-
partilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvi-
mento urbano integrado; a autonomia dos entes da Federação; a observância das 
peculiaridades regionais e locais; a gestão democrática da cidade, a efetividade 
no uso dos recursos públicos; e a busca do desenvolvimento sustentável (art. 6º 
da Lei Federal nº 13.089/2015).

5.  Conclusão

A pesquisa sobre a repartição de competências para prestação do serviço 
público de saneamento básico nas regiões metropolitanas na Amazônia, revela o 
paradoxo entre a extraordinária disponibilidade hídrica da região e os menores 
índices de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário, comprometendo a 
saúde e a qualidade de vida da população.

Os índices de acesso ao saneamento básico na região amazônica são dra-
máticos. O Ranking do saneamento básico de 2020 aponta que das 100 maiores 
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cidades brasileiras, os seis últimos lugares do Ranking são de cidades da Amazô-
nia Legal, sendo quatro capitais de Estados: Macapá (capital do Amapá), Porto 
Velho (capital de Rondônia), Manaus (capital do Amazonas), Belém (capital do 
Pará), Ananindeua e Santarém. Ananindeua aparece no último lugar, com estar-
recedores índices de atendimento total de água, de 32, 63(%) da população e de 
atendimento total de esgoto, de 2,05 (%) da população (TRATA BRASIL, 2020).

Muitos dos municípios da região amazônica, com os piores índices, fazem 
parte de regiões metropolitanas, o que motivou a pesquisa a compreender os 
principais desafios da prestação do serviço público saneamento básico compar-
tilhada entre Estados e Municípios.

A técnica de repartição de competências em matéria de saneamento bá-
sico é sofisticada e exige alto nível de organização e planejamento: a) competên-
cia privativa da União para instituir as diretrizes do saneamento básico (art. 21, 
XX), o que ocorreu por meio da Lei Federal n.º 11.445/2007; b) competência 
comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para promover progra-
mas de saneamento básico (art. 23, X); c) competência privativa dos Municípios 
para organizar e prestar diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local (art. 30, V). A titularidade será dos Esta-
dos, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instala-
ções operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse 
comum.

O exercício da competência para o saneamento básico exige a compatibi-
lização com a legislação de gestão dos recursos hídricos e com toda legislação e 
ordenação territorial dos Municípios da Região Metropolitana, o que é uma tare-
fa muito complexa, que exige grande habilidade técnica e política, especialmente 
para atender às peculiaridades regionais, como fatores ambientais e culturais.

Resta evidente que o direito fundamental ao saneamento básico está lon-
ge ser garantido para a maior parte da população da região Amazônica, mas o 
caminho para a universalização do acesso está traçado na Constituição e nas 
legislações pertinentes, e cabe aos entes da Federação concretizá-lo.
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Resumo: O tráfico humano é complexo e dinâmico, e ocorre tanto interna 
quanto internacionalmente. As três modalidades principais abarcam a explora-
ção sexual, o trabalho escravo e a remoção de órgãos, embora haja outras situa-
ções decorrentes. Segundo a Organização Internacional de Trabalho – OIT, mais 
de 40 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna no ano de 2016, 
das quais 71% eram mulheres e meninas. Assim, uma em cada quatro vítimas da 
escravidão moderna são crianças. O artigo pretende contextualizar os direitos 
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humanos de forma a se analisar o tráfico de pessoas, principalmente para explo-
ração sexual, além de discorrer sobre a atual realidade do crime.

Palavras-chave: Direitos Humanos. Tráfico de Pessoas. Protocolo de Paler-
mo. Exploração Sexual.

Abstract: Human trafficking is complex and dynamic, and occurs both inter-
nally and internationally. The three main modalities include sexual exploitation, 
slave labor and the removal of organs, although other situations arise. According 
to the International Labor Organization - ILO, more than 40 million people were 
victims of modern slavery in 2016, of which 71% were women and girls. Thus, 
one in four victims of modern slavery are children. The article intends to con-
textualize human rights in order to analyze trafficking in persons, especially for 
sexual exploitation, as well as to discuss the current reality of crime.

Keywords: Human Rights. Trafficking in Persons. Protocol of Palermo. Sexual 
Exploitation.

1.  Introdução

O mundo vive atualmente um grande pesadelo – a convivência com o 
tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual como a principal moda-
lidade de tráfico de pessoas, além de outras formas que continuam a aumentar 
cada vez mais. Esta realidade conjuntural traz a necessidade de retratar no artigo 
em referência a evolução histórica deste problema sócio-jurídico, abordando a 
importância da vida humana e os direitos a ela relacionados, uma vez que este 
assunto pode ser utilizado como instrumento para a transformação de pensa-
mentos e atitudes.

Ante este contexto, pode-se afirmar que o tráfico internacional de pesso-
as vem se constituindo um verdadeiro mercado que, com finalidades diversas, 
transforma a pessoa humana em um simples objeto, algo insignificante para o 
atendimento das mais variadas modalidades, como a exploração sexual, o tra-
balho escravo e a remoção de órgãos. Tais atividades estão diretamente relacio-
nadas ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, estando ao lado de outras 
ações ilícitas como o tráfico de drogas e armas.

A definição mais abrangente do tráfico de seres humanos está contida no 
artigo 3º do Protocolo para Prevenir, Eliminar e Punir o Tráfico de Seres Humanos, 
especialmente Mulheres e Crianças, mais conhecido como Protocolo de Palermo, 
o qual foi ratificado pelo Estado brasileiro em março de 2004 (BRASIL, 2004). 
Essa definição estabelece:
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“[...] recrutamento, transporte ou recebimento de pessoas por meio de ame-
aça ou o uso de força ou outras formas de aliciadores ou fraude ou abuso de 
poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de efetuar ou receber paga-
mento de benefícios para alcançar o consentimento de pessoas para obterem 
o controle sobre outra pessoa para fins de exploração”.

Notadamente, essa definição aponta para uma continuidade histórica de 
uma degradação, que para a maioria da população mundial estava encerrada. 
Porém, com os dados escassos a respeito desse crime de forma a mantê-lo in-
visível, as desigualdades sociais e econômicas que crescem continuamente, fa-
tores ligados à globalização, dentre outros fatores, configuram “o tráfico como 
um fenômeno transnacional, indissociavelmente relacionado com o processo de 
migração” (LEAL; LEAL, 2002).

Com relação às rotas, importante destacar que, no mundo, as utilizadas pelo 
tráfico de pessoas, mulheres principalmente, segundo os ensinamentos do Profes-
sor Hédel Torres (2012), têm países de origem, de trânsito e de destino das víti-
mas, assim como dentro dos países há cidades de origem, de trânsito e de destino. 

Assim, as principais rotas de origem, trânsito e destino são a Espanha, 
Holanda, Venezuela, Portugal, Itália e Suriname, dentre outras, pois dado o 
dinamismo do crime, este é muito comum atualmente em todas as regiões do 
mundo dos diferentes continentes do globo terrestre.

Os números hoje são ainda maiores, tendo ultrapassado as 24 milhões de 
vítimas de trabalho forçado no ano de 2016 (OIT, Trabalho Forçado), e lucros 
assustadores que alcançam números superiores a 32 bilhões de dólares anuais 
(UNODC). 

Segundo estimativas das Nações Unidas, mulheres e crianças são os prin-
cipais alvos do tráfico internacional e esse número vem aumentando a cada ano, 
uma vez que são os mais importantes alvos das máfias que traficam pessoas, 
dadas as suas condições de vulnerabilidades.

A maioria das vítimas morre antes dos 30 anos de idade, por diversos 
fatores, dentre eles as doenças sexualmente transmissíveis, debilidade geral da 
saúde, ingestão de drogas, além de abusos físicos e psicológicos. Estas pessoas 
são assim, privadas de seus direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, o 
livre trabalho remunerado, e, sobretudo, a dignidade humana.

Diante de um tema polêmico e vasto, surge a oportunidade de se rediscu-
tir o Princípio da Territorialidade, tendo em vista que este é um fenômeno que se 
alastra com ramificações por todo o mundo, uma vez que não existe o respeito à 
vida humana e não obedece às fronteiras de países, obrigando a criação de me-
canismos legais de integração supranacional para a repressão desta modalidade 



438 

Anna Chrystina Porto | Thiago Aguar de Pádua | Jefferson Carús Guedes

criminosa. O desenvolvimento do assunto mostra-se um tema da atualidade e 
enseja uma preocupação que ultrapassa as fronteiras nacionais, encontrando si-
milaridade em outras Nações, em Organismos Internacionais e, especialmente, 
na Organização das Nações Unidas (ONU).

2.  A evolução histórica do tráfico de pessoas, principalmente de mulheres, 
e os direitos humanos

No Direito Romano não havia tecnicamente a pessoa4, sendo que na-
quela época nem todo homem era pessoa física e, para sê-lo, era necessário que 
o homem existisse juridicamente e que possuísse personalidade jurídica. A exis-
tência do ser humano para os romanistas exigia três requisitos: o nascimento, 
a vida extrauterina e a forma humana5 (PORCHAT, 1915). Já a personalidade 
jurídica como aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações requeria como 
qualidades o indivíduo ser livre e ser cidadão romano, e, ao mesmo tempo, apre-
sentava à sociedade romana três status: libertatis, a liberdade, que considerava a 
escravidão como exceção; ciuitatis, que correspondia à dependência individual 
à comunidade6, à cidade de Roma; e familiae, que era a posição da pessoa na 
família romana (ALVES, 1983).

Conforme explica o Mestre Hédel de Andrade Torres (2012), para Gaio, as 
pessoas, segundo a lei, são livres7 ou escravos. Segundo Roberts (2001), “entre os 
livres, alguns são nascidos livres, outros são libertos. Nascidos livres são aqueles que 
nasceram em liberdade; os libertos são aqueles que foram libertados de uma escra-
vidão legal. Há três tipos de libertos: cidadãos romanos, latinos ou submetidos.”

Entre as causas da escravidão, embora existissem outras razões, estava a 
captura do cidadão romano ou o nascimento. Neste caso, a condição era deter-
minada pela mãe, ou seja, quem nascia de mãe escrava, mesmo que o pai fosse 
livre, seria escravo8. (ALVES, 1983).

4 Embora seja utilizada para significar o homem em geral, sujeito de direito, originariamente 
significa máscara.

5 Para a existência de uma pessoa physica são necessárias duas condições: uma natural, o 
nascimento perfeito; outra civil, o status.

6 A cidadania romana era restrita aos cidadãos de Roma, e ao expandir seu território não a 
estende aos conquistados que vão aparecer: os peregrini, peregrinos como súditos livres que 
não eram cidadãos, e os latinos habitantes das cidades do Latium e das colônias latinas da Itália.

7 No ano de 212 d.C. o Imperador Caracala estendeu o direito de cidadania a todos os súditos 
livres do império. Portanto, ser romano não significava mais ter nascido num determinado 
lugar, mas sim, pertencer a uma determinada civilização.

8 No período pós-clássico esta concepção muda, sendo que se a mãe tivesse sido livre em algum 
momento da gestação, o filho nascia livre.
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A condição jurídica do escravo era de coisa – res –, tendo como conse-
quências: não poder se casar legitimamente, pois não tinha patrimônio; não ser 
parte em juízo; e seu proprietário transferi-lo, onerosa ou gratuitamente, a outro 
homem livre, e até matá-lo. A escravidão perdurou por muito tempo no decorrer 
da história da humanidade, sendo que este procedimento embora não caracteri-
zasse efetivamente o tráfico de seres humanos, no rigor técnico era considerada 
a origem mais provável do tema, uma vez que foi o primeiro registro de comer-
cialização de seres humanos (TORRES, 2012).

Na Antiguidade era comum como consequência das constantes guerras e 
batalhas a apropriação dos povos vencidos pelo exército vencedor, que os torna-
vam seus escravos (BORGES FILHO, 2005), e os utilizava como mão de obra nas 
novas terras conquistadas. Este regime durou toda a Idade Média (PADOVANI; 
CASTAGNOLA, 1978).

Ainda na Antiguidade, merece destaque a visão da mulher como “produ-
tora”, seja de filhos, vestuário e comida, ato que do ponto de vista de Platão deve 
ser considerado inferior. Os escravos e as mulheres realizavam trabalhos que 
libertavam o homem das tarefas da transformação da natureza, permitindo-lhes 
consagrarem-se às nobres atividades do espírito. Percebe-se, portanto, que as 
mulheres ficavam afastadas das atividades nobres como as artes, a política e a 
filosofia, se restringindo apenas ao trabalho manual (SULLEROT, 1970).9

Não há continuidade entre a Idade Média – período feudal com poucas 
leis e a Época Moderna, quando ocorreu uma ruptura, consequência das trans-
formações políticas e sociais, que se desenvolveu progressivamente estabilizan-
do-se no século XVIII (GILISSEN, 2003).

No período que antecedeu o século XVIII, ocorreram fatos como o caso 
da peste negra que em 1347 e pelos quatro anos seguintes ceifou a vida de um 
terço da população do continente (cerca de 20 milhões de pessoas em toda a Eu-
ropa), causando um despovoamento, tornando escassa a oferta de trabalhadores, 
fortalecendo a revolta dos camponeses na França (1358) e na Inglaterra (1381) 
que foram violentamente reprimidas. A peste negra atingindo a todos enfraque-
ceu a crença e o temor de infalibilidade dos sacerdotes, bem como de sua prote-
ção divina, e fez com que começassem a surgir revoltas populares também nas 
cidades, como em Florença em 1378 resultando no massacre dos trabalhadores 
(TRINDADE, 2002).

9 Xenofonte afirmava que “os deuses criaram a mulher para as funções domésticas, o homem 
para todas as outras. [...] As mulheres que ficam em casa são honestas e as que ‘vagueiam’ pelas 
ruas são desonestas; [...]”.
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Além dos camponeses, os burgueses que haviam acumulado algum capital 
nas práticas do comércio e da exploração de força de trabalho alheia se tornaram 
ativos e influentes na maioria das cidades da Europa, as quais, sentindo as amar-
ras do feudalismo, adotaram medidas cautelosas com vistas à preservação dos 
negócios. Tem-se, ainda, a navegação intercontinental; a descoberta do Novo 
Mundo; os avanços da mecânica, do conhecimento científico e da tecnologia; o 
crescimento da população e da demanda; o Renascimento; e o triunfo do abso-
lutismo. Esse novo e revolucionário modo de produção, de organização social e 
de domínio do mundo, das coisas e das pessoas ficou conhecido por capitalismo 
(TRINDADE, 2002).

Outro importante marco foi o surgimento do Renascimento italiano, que 
pôde ser observado nas artes e nas ciências, e caracterizado pelo interesse na 
cultura dos antigos, o que determinou a ruptura com as tradições clericais da 
Idade Média. Este movimento exerceu influência no novo movimento cultural 
denominado “humanismo”.

Padovani e Castagnola (1978) expuseram que outro grande período da 
história do pensamento moderno é representado pelo empirismo e pelo raciona-
lismo, tendências paralelas que abrangem os séculos XVII e XVIII, esclarecendo 
que o empirismo – de Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume – é propriamente 
inglês, correspondendo à índole positiva e prática da mentalidade anglo-saxôni-
ca; e o racionalismo, ao contrário, é originalmente francês, tendo como funda-
dor Descartes. Estes dois movimentos foram encontrar uma composição e uma 
aplicação prática no iluminismo, este sim pressuposto da Revolução Francesa.

O Iluminismo, movimento cultural europeu, surgiu na Inglaterra do sécu-
lo XVII, passando então à França, onde teve o seu pleno desenvolvimento, mais 
precisamente entre as revoluções inglesa de 1688 (RUSSELL, 2003) e a francesa 
de 1789. A figura de maior destaque foi Jean-Jacques Rousseau (PADOVANI; 
CASTAGNOLA, 1978). 

Estes ideais influenciaram a sociedade como um todo, em especial a eco-
nomia com a defesa da mais ampla liberdade econômica. Na Inglaterra, Adam 
Smith publicou, em março de 1776, sua obra A riqueza das nações, na qual pro-
pôs uma investigação sobre a natureza e suas causas, afirmando que os indivídu-
os só buscam seus próprios interesses, competem para isso e se esta competição 
não for cerceada pelo Estado ou pela intromissão dos homens, terminará com 
a divisão social do trabalho, gerando uma ordem social natural que aumentará 
a riqueza das nações e o bem-estar dos indivíduos, onde a produção sob o regi-
me de livre empresa privada e acumulação de capital é o caminho para atingir 
tal fim, qual seja o bem-estar individual. Portanto, o pensamento mercantilista 
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caracterizado pela intervenção estatal, protecionismo e aumento de reserva de 
metais preciosos, impediu a livre circulação de mercadorias (TRINDADE, 2002).

A França dos anos 80 do século XVIII encontrava-se em declínio. A situa-
ção nacional passava por várias crises ao mesmo tempo. A crise fiscal se devia aos 
escassos recursos do Tesouro, os quais se destinavam ao pagamento de juros da 
dívida pública e não havia mais de onde tirar dinheiro, a não ser que aqueles que 
não pagavam impostos passassem a fazê-lo. A crise política acontecia diante do 
aparecimento de ardorosos agitadores políticos imbuídos de ideias iluministas. Já 
a crise econômica decorria das safras de 1788 e 1789 que foram péssimas devido 
ao inverno intenso e ao verão chuvoso, acarretando elevação dos preços. E, por 
fim, a crise social, em que multidões de miseráveis perambulavam pelas cidades e 
pelo campo buscando sobreviver pela mendicância, saques e delinquência.

Ainda nesse momento, destaca-se a posição da escrava, da serva, da cria-
da e mesmo da operária que deveriam estar a serviço do seu senhor. E, de fato, 
muitas operárias, tanto agrícolas quanto de fábricas do século XIX, se viram 
constrangidas à prostituição, pela insuficiência de seus salários, tendo seu traba-
lho menos valorizado. (SULLEROT, 1970)10

Vale destacar as três mudanças da estrutura econômica ocorridas nesse 
momento de transição: a predominância da agricultura foi substituída pela su-
premacia da produção industrial, com a revolução industrial inglesa; a locomo-
ção precária deu lugar a um transporte mais rápido e diversificado; e as crises 
periódicas do feudalismo transmutaram-se em superprodução e baixa de preços 
(PINSKY, 2003).

Nesta exaltação, os deputados proclamaram, no dia 26 de agosto de 1789, 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como manifesto revolucio-
nário da nova França, e a forma de relacionar os princípios norteadores do texto 
constitucional a ser elaborado (TRINDADE, 2002), ressaltando em seu artigo 1º 
a liberdade e a igualdade, e reforçando o princípio da liberdade. Em seu artigo 4º 
tratou-se da liberdade da pessoa, individual, como o direito de “fazer tudo que 
não prejudique os outros” (PINSKY, 2003).

Na busca pela cidadania da mulher, foi redigida a Declaração dos Direitos 
da Mulher e da Cidadã, em 1791, por Olympe de Gouges, que destacou a liber-
dade, a igualdade e a dignidade da mulher, sob o ponto de vista feminino, pro-
curando demonstrar que “os direitos humanos devem ser entendidos também 
como direitos das mulheres” (BONACCHI, 1995).

10 “A prostituição foi o pretexto constante, o argumento invocado, para não respeitar o trabalho 
feminino [...]”.
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A partir deste, outros instrumentos internacionais apareceram na prote-
ção ao tráfico de mulheres. Inicialmente foi editado o Acordo Internacional para 
Supressão do Tráfico de Escravas Branca. Em seguida, a Convenção Internacional 
para Supressão do Tráfico de Escravas Brancas, de 1910, que complementou o 
primeiro. A Liga das Nações foi criada pelo Tratado de Paz de Versalhes, de 1919, 
que, acolhendo proposta do Presidente dos Estados Unidos, criou a Sociedade 
Geral das Nações (CAMPOS, 1999), baseada no “equilíbrio dos interesses das 
grandes e das pequenas potências” (DINH; DAILLIER; PELLET, 1999).

O texto do Tratado de Versalhes, pelo qual foi criada, além da Sociedade 
das Nações, a Repartição Internacional do Trabalho que visava promover me-
lhores condições de trabalho em todo o mundo, evitando o alastramento das 
condições que tinham dado causa à Revolução de outubro na Rússia, foi apre-
sentado ao Senado Americano em 1919 (CAMPOS, 1999). 

No âmbito da Liga das Nações, foram firmadas a Convenção Internacio-
nal para a Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, em 1921, e a Convenção 
Internacional para a Supressão do Tráfico de Mulheres Adultas, em 1933; e, em 
1947, o Protocolo de Emenda da Convenção Internacional para a Supressão do 
Tráfico de Mulheres e Crianças e Convenção Internacional para a Supressão do 
Tráfico de Mulheres Adultas e, posteriormente, a Convenção e Protocolo Final 
para a Supressão do Tráfico de Pessoas e o Lenocínio, em 1949. Apesar desta úl-
tima ter sido adotada por 69 países, não disponibilizou nenhum órgão inde-
pendente para monitorar sua implementação, quanto às medidas impostas aos 
Estados-membros quanto às áreas sociais, médicas e legais para a eliminação da 
prostituição e reabilitação das mulheres a ela submetida.

De acordo com Hédel Torres (2012), a proteção internacional dos direitos 
humanos das mulheres foi reforçada pela Declaração e Plataforma de Ação de 
Pequim de 1995, ao enfatizar como sendo parte inalienável, integral e indivisível 
dos direitos humanos universais.

2.1.  Princípios de proteção à pessoa humana e sua relação com o tráfico humano

Os direitos humanos surgiram de lutas e exigências da sociedade frente 
ao Estado. Dentro de um contexto histórico, Pérez Luño (1979) afirma que eles 
consistem em “um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 
histórico, caracterizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade 
humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos 
jurídicos em nível nacional e internacional.”

Dentro da evolução da humanidade, pode-se afirmar que os direitos hu-
manos foram conquistados pelas guerras, revoluções e movimentos anárquicos, 
passando-se por três gerações distintas (BONAVIDES, 1996).



 443

DIREITO E DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA – VOLUME 2

Em um primeiro momento, o homem se opôs ao Estado, isto é, o direito 
inicialmente concebido foi o direito à liberdade.

Em seguida, em um segundo momento, o homem procurou o seu bem-es-
tar material, fazendo nascer os direitos sociais, culturais e econômicos. No terceiro 
estágio, ele buscou preservar a espécie humana, como decorrência do movimento 
denominado globalização (VIEIRA, 1998), que faz surgir na sociedade a busca 
das liberdades individuais e coletivas, não mais se restringindo ao seu território, 
mas ultrapassando as barreiras nacionais, sempre com uma visão universal.

Em consequência desta evolução, depara-se com o surgimento dos direi-
tos denominados de terceira geração (ALMEIDA, 1996).

Para Bobbio (1992), os direitos fundamentais são direitos históricos. Os 
direitos humanos fundamentais deixaram de ser apenas questões filosóficas para 
estarem presentes nas Constituições modernas, fruto do movimento denomi-
nado constitucionalismo social, compondo-se, assim, um rol restrito de direi-
tos fundamentais, conforme observou Alexy (1997), fazendo com que a matéria 
passasse para a interpretação do Direito Positivo, integrando a moderna inter-
pretação constitucional.

As Constituições não mais se destinaram a proporcionar uma proteção 
do indivíduo frente ao Estado. Visaram a informar os princípios do constitucio-
nalismo moderno, do Estado Democrático de Direito, apresentando as linhas 
gerais para a atividade estatal e social, no sentido de promover o bem comum 
individual e coletivo dos indivíduos sujeitos à sua égide.

Os princípios ou fundamentos de proteção à pessoa humana estão direta-
mente ligados à ideia dos direitos humanos e à sua evolução histórica. 

a) Direito à vida

Bem de maior valor para o homem. Sua tutela jurídica encontra-se pre-
sente na essência de todos os ordenamentos, pois só há direito se houver vida. 

A tutela à vida está presente no Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos, que em seu artigo 6º dispõe: “o direito à vida é inerente à pessoa 
humana”. Esse direito deverá ser protegido por lei, e ninguém poderá ser arbi-
trariamente dela privado. No ordenamento interno, da Constituição Federal, no 
artigo 5º, caput, há garantia do direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros 
residentes no Brasil.

b) Direito à liberdade

O conceito de liberdade varia conforme o momento histórico em que se 
encontra. A liberdade constitui um valor social, tendo conquistado progressos 
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no transcorrer da história, fortalecendo-se à medida que a atividade humana se 
alarga.

A liberdade tem um profundo enraizamento na cultura humana como va-
lor; constitui-se em um dos fundamentos da Revolução Francesa e da Revolução 
Norte-Americana (GRECO FILHO, 1989). 

O liberalismo moderno colocou a liberdade como um bem irrecusável, e 
a partir dela se edificaria o progresso social, a justiça política e o equilíbrio das 
instituições. 

Constitui-se um direito da pessoa humana (FARIAS, 1996), tendo consta-
do na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão.

Os direitos de liberdade no âmbito da classificação dos direitos funda-
mentais, segundo Jellinek, foram objeto do trabalho de Magalhães (1992) que 
os classificou em quatro grupos: Direitos individuais, Direitos sociais, Direitos 
econômicos e Direitos políticos.

c)  Direito à dignidade de pessoa humana

A busca de preservação da pessoa humana respalda-se no princípio jurí-
dico da dignidade da pessoa humana.

A dignidade está presente no ordenamento constitucional brasileiro. Bor-
ba (2001) ressalta que “a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 
trabalho são garantias que transcendem os direitos sociais para se constituir fun-
damentos da República, na forma do artigo 1º, incisos III e IV, da Constituição 
Federal.”

3.  O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual como principal 
modalidade de tráfico humano

O tráfico de pessoas, como já ressaltado no artigo em referência, atinge 
principalmente mulheres e crianças, uma vez que são os grupos mais vulneráveis. 

Desta forma, é importante e relevante considerar que o tráfico de mulhe-
res para fins de exploração sexual se efetiva a partir de uma tridimensionalida-
de: vítima – aliciador – mercado de clientes que demanda a exploração sexual 
de mulheres. Estes fatores encontram-se intimamente ligados e não é possível 
vislumbrar a ocorrência do fenômeno do tráfico de mulheres sem que haja a 
confluência dos mesmos (TORRES, 2012).

Hédel Torres (2012) explica que em relação às vítimas, a atividade profis-
sional da maioria dessas mulheres exercida antes do tráfico é desconhecida, entre-
tanto, as que possuem uma profissão comumente têm baixa remuneração e exer-
cem cargos que exigem pouco conhecimento intelectual. Isso impossibilita uma 
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ascensão profissional, fazendo com que fiquem desmotivadas e sem perspectivas 
de crescimento no ambiente de trabalho e, consequentemente, se veem frustradas 
na busca por melhores condições de vida por meio da profissão. A partir desta 
configuração profissional, o problema começa quando a mulher sai de casa e bus-
ca erroneamente no tráfico de pessoas uma solução para os seus problemas.

Além das vítimas, os aliciadores também fazem parte deste contexto. Os 
aliciadores são os sujeitos responsáveis pelo tráfico de mulheres, envolvidos de 
forma direta ou indireta no crme: direta quando participam ativamente do tráfi-
co de mulheres e indireta quando fazem parte das conexões pra facilitar ou via-
bilizar o tráfico de mulheres (TORRES, 2012). Ainda sobre os aliciadores, Torres 
(2012), autor da obra Tráfico de Mulheres – Exploração Sexual: Liberdade à Venda 
aprofunda as explicações: “[...] estima-se que grande parte dos aliciadores conta 
com a ajuda de mulheres na conexão do tráfico de mulheres, exercendo a função 
de recrutamento e aliciamento de outras mulheres para serem traficadas [...]”

E é por meio de uma grande conexão entre sujeitos e várias redes de favo-
recimento que o tráfico de mulheres se expande e ganha suporte para manter-se 
impune e garantir o seu desenvolvimento. Estas organizações se apresentam de 
várias formas e se subdividem em redes de entretenimento, mercado da moda, 
agências de emprego, agências de casamento, telessexo, indústria do turismo, 
além de redes de agenciamento para projetos de desenvolvimento e infraestru-
tura, recrutamento para frentes de assentamentos agrícolas, construção de rodo-
vias, hidrovias, mineração (garimpos), entre outros (TORRES, 2012).

Assim, observa-se que essas redes de tráfico de mulheres contam com 
a participação de vários agentes intermediários, cada um deles com um papel 
peculiar e fundamental dentro da organização criminosa que se encontra de-
vidamente estruturada, com o objetivo de desenvolver o tráfico de mulheres e 
dificultar a sua percepção pelas autoridades competentes (TORRES, 2012).

4.  Legislação brasileira acerca do tráfico de pessoas e realidade atual do 
crime

Atualmente, o tráfico de pessoas está amparado na legislação nacional por 
meio do artigo 149-A do Código Penal, inserido a partir da nova Lei de Tráfico de 
pessoas, Lei n. 13.344 de 2016, responsável por readequar a legislação ao Protoco-
lo de Palermo. Segundo este artigo, este crime é caracterizado da seguinte forma:

“Tráfico de Pessoas       
Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar 
ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abu-
so, com a finalidade de:       
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I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; 
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;      
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;      
IV - adoção ilegal; ou      
V - exploração sexual.        
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa”.  

A respeito da atual realidade do crime, segundo o Escritório das Nações 
Unidas contra Drogas e Crimes, 28% das vítimas de tráfico identificados em 
todo o mundo são crianças. Mas, em regiões da África e na América Central e 
no Caribe esta população compõe 62 e 64% das vítimas, respectivamente. Além 
disso, mais da metade (57%) das vítimas de tráfico de pessoas foram recrutadas 
para fins de exploração sexual e cerca de um terço do total de vítimas foram 
traficadas para fins de trabalho forçado. No total, a quantidade combinada de 
mulheres e meninas constitui sete de cada dez vítimas identificadas. Em relação 
aos países do Cone Sul, países como Argentina, Chile e Uruguai são os destinos 
com maior número de tráfico transfronteriço, enquanto que Paraguai e Bolívia 
são países de origem. A maioria dos países registrou entre 1 e 20 condenações 
por ano. Apenas a Argentina registrou um número maior, com totais anuais en-
tre 30 e 60 condenações. Já o número de investigações é significativamente ele-
vado na América do Sul: Argentina, Brasil, Equador, Peru e Bolívia registraram 
centenas de investigações, embora menos da metade (46%) foi julgada, ao passo 
que menos de um terço do número de pessoas julgadas (28%) foi condenada 
(UNODC, 2016).

Como o crime de tráfico humano é invisível e, portanto, difícil de ser diag-
nosticado, é necessário que haja uma cooperação entre os responsáveis por coi-
bir este delito e a sociedade civil que deve estar mais atenta e consciente sobre 
esta prática criminosa.

5.  Tráfico de pessoas e distinções com outros fenômenos 

5.1.  Migração

O fenômeno da migração trata do deslocamento da população de um lo-
cal para o outro, podendo acontecer de duas maneiras: a provisória e a perma-
nente. Na forma provisória do fenômeno da migração, a finalidade de quem a 
pratica é a de retroceder ao seu local de origem, enquanto que, na sua forma 
permanente, isso não acontece. A partir do entendimento das maneiras em que a 
migração pode ocorrer, sua definição pode ser melhor compreendida: o fenôme-
no da migração é o processo externo ou interno de deslocamento de uma pessoa 
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de um local para outro impulsionada por mudanças sociais, regionais, econômi-
cos, climáticos, entre outros fatores, inclusive, o de querer conhecer o mundo.

Várias são as causas do movimento migratório, dentre elas, condições eco-
nômicas desfavoráveis, fenômenos naturais, guerras, entre outras. Devido aos ata-
ques terroristas que tem ocorrido cada vez mais frequentemente, especialmente a 
partir dos ataques sofridos em 11 de setembro de 2001, pelos Estados Unidos da 
América, as políticas adotadas pelos países de uma forma geral, principalmente 
aqueles que possuem uma grande procura pelos imigrantes, têm cada vez mais 
restrito o ingresso destes aos seus países. E, apesar dos muitos esforços e da di-
ficuldade em se migrar de maneira regular e legal, a imigração ilegal acaba por 
crescer de forma continuada, já que este crescimento se dá por causa da intensa 
procura de trabalho e da grande facilidade em obter mão de obra barata.

A confusão entre tráfico humano e migração clandestina ocorre da se-
guinte maneira: na migração clandestina, quem oferece formas de entrada no 
lugar de destino é o contrabandista ou traficante. Este agente então se utiliza de 
documentos falsos. Já no tráfico de pessoas, uma terceira pessoa auxilia o deslo-
camento da vítima traficada a partir de promessas enganosas ou de formas co-
ercitivas para que o ato aconteça; nesta situação, de acordo com a compreensão 
de Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Cardoso Onofre de Alencar (SALES; 
ALENCAR, 2008), já há intenção desse terceiro de exploração do trabalho escra-
vo ou sexual dessas vítimas que foram aliciadas. 

A grande diferença entre esses dois fenômenos está no fato de que no 
tráfico humano a migração ocorreu de forma legal, apesar de se tornar ilegal 
no momento em que seus traficantes ou aliciadores detiveram os documentos 
de suas vítimas, as tornando mais vulneráveis e tratadas pelos governos como 
se fossem imigrantes ilegais. Essas vítimas, no momento em que foram detidas, 
acabaram sofrendo deportação sem obter um tratamento apropriado ao que de-
veriam ter recebido enquanto vítima de tráfico de pessoas que teve seus direitos 
violados, tais como, o da dignidade humana, dentre outros, além da própria ex-
ploração do aliciador ou traficante. 

5.1.1. Contrabando de Imigrantes

A expressão ‘contrabando de imigrantes’, de acordo com o Protocolo para 
Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea que suple-
menta a Convenção Contra o Crime Organizado Transnacional, é definida da 
seguinte forma em seu artigo 3º.

Dessa forma, de acordo com o Protocolo de Palermo em seu Decreto 
5.016 de 2004, o tráfico de migrantes pode ser definido da seguinte forma em 
seu artigo 3º (BRASIL, 2004b):
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“Artigo 3 – Definições
Para efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão “tráfico de migrantes” significa a promoção, com o objetivo 
de obter, direta ou indiretamente, um beneficio financeiro ou outro benefício 
material, da entrada ilegal de uma pessoa num Estado Parte do qual essa pes-
soa não seja nacional ou residente permanente;
b) A expressão “entrada ilegal” significa a passagem de fronteiras sem preen-
cher os requisitos necessários para a entrada legal no Estado de acolhimento.
c) A expressão “documento de viagem ou de identidade fraudulento” significa 
qualquer documento de viagem ou de identificação:
(i) Que tenha sido falsificado ou alterado de forma substancial por uma pes-
soa ou uma entidade que não esteja legalmente autorizada a fazer ou emitir 
documentos de viagem ou de identidade em nome de um Estado; ou
(ii) Que tenha sido emitido ou obtido de forma irregular, através de falsas 
declarações, corrupção ou coação ou qualquer outro meio ilícito; ou
(iii) Que seja utilizado por uma pessoa que não seja seu titular legítimo;
d) O termo “navio” significa todo o tipo de embarcação, incluindo embarca-
ções sem calado e hidroaviões, utilizados ou que possam ser utilizados como 
meio de transporte sobre a água, com excepção dos vasos de guerra, navios 
auxiliares da armada ou outras embarcações pertencentes a um Governo ou 
por ele exploradas, desde que sejam utilizadas exclusivamente por um serviço 
público não comercial.”

Dessa forma, como explicam Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Car-
doso Onofre de Alencar (SALES; ALENCAR, 2008), o contrabando de migrantes 
acontece quando um terceiro facilita a entrada ao lugar de destino de forma a ul-
trapassar as fronteiras do território almejado. Depois dessa entrada no território 
estrangeiro, os vínculos são interrompidos entre o terceiro facilitador e o agente 
que entrou de maneira clandestina no território alheio, passando, a partir daquele 
instante, o imigrante a se manter por ele próprio no país que ingressou de destino. 

Também de acordo com as autoras acima citadas, destaca-se que a dife-
rença da migração ilegal e do tráfico de pessoas se dá pela maneira como ocorreu 
o deslocamento e pelo objetivo em relação ao ato que foi praticado. 

Na migração, uma vez que tinha como finalidade a de atravessar as fron-
teiras do país destino, os documentos são ilegais e não há interesse em explorar 
de nenhuma forma o trabalho do migrante, enquanto que no tráfico de pessoas 
o deslocamento se dá de forma legal para só depois se tornar ilegal, além do ob-
jetivo em se explorar o trabalho da vítima, seja de maneira sexual ou laboral, as 
quais são consideradas as formas mais comuns de tráfico de pessoas.
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Além disso, João Peixoto (PEIXOTO, 2007) dando continuidade no que 
diz respeito à diferenciação desses dois institutos, enquanto fenômenos migrató-
rios e sociais, explana que enquanto o contrabando de migrantes trata-se de um 
crime contra o Estado, o tráfico de pessoas, por sua vez, trata de um crime contra 
o ser humano que acaba passando por uma violação em seus direitos e garantias, 
pois acaba tornando a vítima ainda mais vulnerável.

As autoras Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Cardoso Onofre de 
Alencar (SALES; ALENCAR, 2008) explicam também que o ser humano, vítima 
do tráfico de pessoas precisa ser visualizada e tratada, de fato, como uma vítima 
e, assim, deve receber amparo e proteção pelos males sofridos, ao contrário da 
pessoa que entrou no país de destino de maneira ilegal e que, por este motivo, 
deve ser vista como criminosa.

5.2.  Prostituição

Em torno dos séculos XIX a XX, uma grande quantidade de mulheres so-
zinhas migrava para outros países. Essas mulheres acabaram sendo capturadas e 
escravizadas, com a finalidade de serem comercializadas em terras estrangeiras, 
onde serviriam para a prostituição. 

Com isso, Kamala Kempadoo (KEMPADOO, 2005), com o fim de dar 
contornos do que seria o tráfico de pessoas, considera de fundamental impor-
tância a política de abolição dos escravos africanos e o movimento pelo voto 
feminino que acontecia nos Estados Unidos e na Europa.

Em nível internacional, o conceito de tráfico de pessoas, precisamente o 
de mulheres, ganhou forma a partir de duas correntes que vislumbraram im-
portantes pontos de vista a serem considerados para a compreensão do assunto. 
Uma das correntes femininas teve sua origem a partir das pressões ocidentais da 
classe média em enfrentar e combater o “tráfico de escravas brancas” que acon-
tecia no final do século XIX e que ressurgiu como a escravidão sexual feminina 
no final da década de 70. 

Dessa forma, de acordo com Kamala Kempadoo (KEMPADOO, 2005), 
essa corrente dá prioridade aos debates de gênero, na qual, o tráfico de pessoas 
possui relação exclusivamente com a prostituição. Ele explica que as mulheres só 
vão se libertar no momento em que se efetivar a extinção das instituições como 
prostituição, família e casamento, isto é, instituições que mantêm o poder do 
patriarca na vida das mulheres.

Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Cardoso Onofre de Alencar (SALES; 
ALENCAR, 2008) ponderam que este entendimento não distingue prostituição 
forçada de trabalho prestado de maneira livre e espontânea por profissionais do 
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sexo, pois, de acordo com as autoras, a prostituição diminui a condição feminina 
fazendo dela apenas objeto de proveito para o sexo masculino.

Já a outra corrente, de acordo com Kamala Kempadoo (KEMPADOO, 
2005), é conceituada de perspectiva feminista transnacional ou de terceiro mun-
do e compreende o tráfico de pessoas como um conflito entre o desejo e o anseio 
da mulher de ampliar sua vida de maneira a tomar suas deliberações e decisões 
com a visão machista existente no poder do Estado. Nesta corrente, a mulher 
atua no meio social e tem poder para alterar as relações existentes e, com isso, 
torna-se sem importância o poder que o sexo masculino tem de intervir nas ins-
tituições de escravidão, casamento, prostituição e mercado de trabalho.

Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Cardoso Onofre de Alencar (SA-
LES; ALENCAR, 2008) esclarecem que nesta corrente as trabalhadoras do mer-
cado de sexo têm seus direitos humanos protegidos e defendidos, e, ainda, a 
mulher não se sente inferiorizada perante o sexo masculino; a finalidade desta 
corrente é reconhecer a prostituição como uma maneira de trabalho que deve 
possuir legislação própria, etc.

De acordo com as autoras, uma vez que há divergência entre as duas cor-
rentes apresentadas, acaba se tornando complexo a definição, bem como, a dis-
tinção entre a prostituição e o tráfico de mulheres. Porém, a exploração sexual 
que acontece por meio da prostituição é apenas um dos efeitos do crime de tráfi-
co de mulheres, embora não deva existir confusão entre o tráfico de pessoas e o 
exercício da prostituição, principalmente após o Protocolo de Palermo. 

Segundo Kamala Kempadoo (KEMPADOO, 2005), relacionado à segun-
da corrente, Rhadika Coomarswamy fez a distinção entre tráfico e prostituição, 
além de definir a prostituição como uma maneira legítima de trabalho. Rhadika 
Coomarswamy (WIKIPÉDIA, nascida no ano de 1953, foi Sub-Secretária-Geral 
Das Nações Unidas e Representante Especial para Crianças e Conflitos Armados 
até o ano de 2012.

Segundo explicam as autoras Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Car-
doso Onofre de Alencar (SALES; ALENCAR, 2008), a partir das dificuldades 
impostas pelos Estados no que diz respeito à entrada de imigrantes e por causa 
ainda ao crescimento contínuo de mulheres que procuram por novas e melhores 
condições e oportunidades de vida e trabalho, muitas mulheres acabaram por 
migrar de forma ilegal no país de destino. E, uma vez que não possuem a devida 
qualificação e, consequentemente, nem assistência do Estado, já que a imigração 
ilegal é um delito contra o Estado, a prostituição acaba sendo enfatizada e, alia-
da ao lucro de maneira acelerada, a prostituição acaba atraindo em quantidade 
voluntárias adeptas.
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Como esclarece Kamala Kenpadoo (KEMPADOO, 2005), os direitos fe-
mininos não sofrem violações pela prostituição em si, mas sim as precárias con-
dições de vida e de trabalho que essas mulheres enfrentam, de forma a terem sua 
dignidade ofendida. 

Conforme asseveram Maria Lúcia Leal e Maria de Fátima Leal (LEAL; 
LEAL, 2005), o tráfico de seres humanos se configura apenas quando os aspectos 
objetivos (chamados de indicadores de efetividade pelas autoras acima especi-
ficadas) e os aspectos subjetivos estão presentes no ato. Dentre os aspectos ob-
jetivos visualizam-se o recrutamento, o transporte e a hospedagem das vítimas 
que sofreram aliciamento por parte dos traficantes, enquanto que os aspectos 
subjetivos se caracterizam pelo engano, coação, falsas promessas, escravidão, de-
pendência, dentre outros aspectos.

Conforme salienta Damásio de Jesus (JESUS, 2003), apenas a prostituição 
por si só não pode caracterizar o crime de tráfico, pois, de acordo com o que já 
foi explicado anteriormente, ela pode acontecer de maneira voluntária e não ser 
explorada. Porém, o autor confirma que para que o tráfico de mulheres esteja ca-
racterizado, alguns elementos devem estar associados, dentre eles, por exemplo, 
o deslocamento e o recrutamento da vítima por meio de engano, coerção, ou, 
ainda, qualquer outro meio ilícito de influência, com as finalidades de explora-
ção e prostituição da vítima. 

Para finalizar, as autoras Lília Maia de Morais Sales e Emanuela Cardoso 
Onofre de Alencar(SALES; ALENCAR, 2008) explanam que a conexão existente 
entre tráfico de mulheres e prostituição é um discurso que tem por finalidade dar 
um freio na contínua e cada vez maior migração feminina, de forma a se exercer 
uma forma de controle na mobilidade, principalmente de mulheres que migram 
de seus países de origem para outros países de destino com o objetivo de exercer 
a prostituição de maneira voluntária.

6.  Conclusão

O problema do tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual 
apresenta-se como um flagelo atual de nossa sociedade, configurando um crime 
transnacional que violentam diversos bens jurídicos da pessoa humana como a 
sua liberdade, honra, dignidade, dentre outros.

Dentre os bens acima citados, a liberdade certamente é o mais ameaçado e 
vilipendiado pela prática de tal conduta, o que reduz o indivíduo à coisa, objeto, 
res, o que vem diagnosticar o tráfico de mulheres e crianças para fins de explo-
ração sexual como uma modalidade de escravidão ou como a escravidão dos 
novos tempos, a qual já é bastante comum nos dias de hoje.
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A violação ao direito à liberdade não se trata de um problema recente. 
Rousseau já colocava ao seu tempo que “o homem nasce livre, mas a todo tempo 
se encontra a ferros”.

Assim, uma vez analisado o passado, é possível a interpretação do pre-
sente para que, quiçá, sejam estabelecidas metas para um futuro em que o ser 
humano despertará sua consciência para o fim da exploração sexual do próprio 
ser humano.  
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OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL N° 6 E A UNIVERSALIZAÇÃO  

DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL

Juliana Rodrigues Freitas1

Jacqueline do Socorro Neri Rodrigues Lobão2

Resumo: O presente artigo tem como finalidade analisar a aplicabilidade do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 6, que trata sobre água e saneamen-
to, à realidade do Brasil. Foi analisado aspecto a respeito do saneamento básico, 
assim como também foi explicado no que consistem os objetivos de desenvol-
vimento sustentáveis e a agenda de 2030 das Nações Unidas, além de detalhar 
as metas do objetivo de desenvolvimento sustentável nº 6. Este trabalho analisa 
a importância do objetivo de desenvolvimento sustentável nº 6 para a atual rea-
lidade brasileira. Para isto foi utilizada pesquisa bibliográfica e documental. Os 
resultados obtidos permitem afirmar que as metas estabelecidas correspondem 
às necessidades do país, contudo devem ser desenvolvidos instrumentos de exi-
gibilidade mais eficientes perante o Poder Púbico.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Saneamento Básico. Água. 

Abstract: The purpose of this article was to analyze the applicability of sustain-
able development objective no. 6, which deals with water and sanitation, to the 
reality of Brazil. Aspects of basic sanitation were analyzed, as well as explaining 

1 Doutora em Direito Público (UFPA, com pesquisa realizada nas Universidade de Pisa/
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what the sustainable development goals and the 2030 UN agenda are, as well 
as detailing the goals of sustainable development goal no. 6. importance of sus-
tainable development objective No. 6 for the current Brazilian reality. For this 
we used bibliographic and documentary research. The results allow us to affirm 
that the goals set correspond to the needs of the country, however more efficient 
demandability instruments should be developed before the Public Power.

Keywords: Sustainable Development. Basic Sanitation. Water.

1.  Introdução

Não é questionável o fato de que a água é indispensável para a sobrevi-
vência da humanidade, assim como é essencial para a manutenção do meio am-
biente e da economia. Se no passado existia o mito de que a água era um recurso 
inesgotável, no século XXI a preocupação com a sua escassez já é uma realidade 
latente.

O sinal de alerta ecoa pelo mundo, e aprender a lidar com os recursos 
hídricos de forma sustentável não é mais (apenas) uma faculdade que nós cabe, 
porque de necessidade vital.

A prestação de serviço público de saneamento básico encontra papel de 
destaque nesse cenário, posto que a preocupação não deve versar, apenas, sobre 
a preservação da água. É indispensável que se encontrem meios de maximizar 
a eficiência no abastecimento e tratamento da água, assim como na prevenção 
contra contaminações por poluição e dejetos. 

Atualmente, pode-se dizer que um dos maiores problemas relacionados à 
gestão da água potável e ao saneamento básico diz respeito aos entraves e desa-
fios referentes à sua universalização. 

Além do abastecimento de água potável o atual conceito de saneamento 
básico também engloba a prestação de serviços de coleta e tratamento de esgoto, 
drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos.

A importância da prestação adequada desses serviços foi ratificada pelas 
Organizações das Nações Unidas (ONU) ao incluir na Agenda de 2030 como 
um dos seus objetivos a necessidade de assegurar a disponibilidade e a gestão 
de água potável e saneamento a todos. A Agenda, que conta com 17 objetivos 
ao todo, destacou o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 6 para 
ressaltar o mencionado tema.

Neste sentido, o presente trabalho busca verificar qual a importância do 
ODS nº 6 para garantir a universalização do saneamento básico no Brasil. Para 
isso, do ponto de vista estrutural, o trabalho foi dividido em 5 (cinco) seções: 
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sendo 1 (uma) destinada à introdução, 3 (três) destinadas ao desenvolvimento 
da argumentação teórica e 1 (uma) destinada às considerações finais.

A primeira seção analisará os aspectos teóricos a respeito da água e do 
saneamento básico, a partir de um breve apanhado histórico, explicando o seu 
conceito e expondo o que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe a respeito do 
saneamento.

O segundo tópico será destinado a explicar no que consistem os ODS e a 
Agenda de 2030, dando destaque ao ODS nº 6, que é o objetivo que diz respeito 
à água e saneamento.

Por fim, a última seção se destina a demonstrar os obstáculos à universali-
zação do saneamento básico na realidade brasileira e qual a importância da ODS 
Nº 6 para superar esses entraves.

2.  Direito a água e ao saneamento básico no Brasil

A preocupação exclusiva com a produção e com o crescimento econômi-
co tornou cada vez mais severa as violações ambientais. Com o passar dos anos 
o homem passou a sofrer as consequências da falta de preocupação com o meio 
ambiente, repercutindo no aumento da temperatura global, derretimento de ge-
leiras, destruição de ecossistemas, contaminação de recursos hídricos e aumento 
da poluição como apenas alguns dos exemplos que podem ser citados decorren-
tes da atuação irresponsável do homem sobre a natureza.

Apesar de o crescimento econômico permanecer como objetivo almejado 
por quase todos os países, este deixou de ser considerado como sinônimo de de-
senvolvimento; a importância da economia não era objeto de questionamento, 
contudo, o progresso econômico deveria ocorrer em função do ser humano e 
não o oposto. A partir dessa compreensão o desenvolvimento constituiu-se pela 
evolução harmônica de três aspectos: social, ambiental e econômico. 

Nesse cenário, a relevância da água e do saneamento básico se destaca, 
uma vez que não há desenvolvimento sem que considerar esses elementos. 

Apesar de ser incontestável a importância da água para a manutenção da 
vida, a gestão dos recursos hídricos só foi objeto de tutela em âmbito interna-
cional em 1977 no Plano de Ação da Conferência das Nações Unidas sobre a 
água. Contudo, esse documento não possuía caráter vinculante, neste sentido, 
somente após dois anos, em 1979, o direito à água foi disposto em um tratado 
internacional, mais especificamente, na Convenção para a Eliminação da Discri-
minação contra a Mulher (YIP; YOKOYO, 2016).

O reconhecimento da importância e da necessidade de preservação dos 
recursos hídricos era insuficiente para garantir o direito de todos de terem 
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acesso à água. Neste sentido, apesar da delonga, em 2010, a Assembleia Geral 
da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da Resolução nº 64/292, 
reconheceu o direito à água limpa e segura e ao saneamento básico como direitos 
fundamentais. 

Apesar de se constituírem como direitos distintos, não há direito de aces-
so à água em face da ausência de saneamento básico; assim como, a prestação 
do serviço de saneamento básico possui como um dos seus corolários o abaste-
cimento de água potável.

Durante anos se adotou uma concepção stricto sensu de saneamento 
básico, a qual compreendia como seus elementos, apenas: o abastecimento de 
água potável e o esgotamento sanitário (BURGER, 2017); entretanto, a Lei nº 
11.445/2007 inaugurou um conceito mais amplo (e justo), que engloba a coleta e 
adequada disposição dos resíduos sólidos, o tratamento de esgotos e a drenagem 
pluvial urbana, além dos aspectos já citados anteriormente. Sendo assim, a con-
cepção lato sensu de saneamento básico passou a ser composta pela prestação de 
quatro tipos de serviço.

O saneamento básico, por sua vez, é mais restrito e está inserido em uma 
conceituação mais ampla de saneamento ambiental, e diz respeito a um conjunto 
de atividades básicas que devem ser prestadas pelo Estado. Ribeiro (2015, p.235) 
conceitua saneamento básico como:

Em termos técnicos, saneamento básico refere-se às condições ambientais 
que preservam e promovem a saúde humana, obtidas mediante a prestação 
adequada dos serviços públicos de (i) abastecimento de água potável; (ii) es-
gotamento sanitário; (iii) manejo de resíduos sólidos urbanos; (iv) limpeza 
pública; (v) manejo de águas pluviais urbanas, bem como pela efetivação de 
(vi) ações de saúde pública no combate e controle de vetores e reservatórios 
de doenças.

A gestão dos recursos hídricos também está vinculada ao saneamento bá-
sico, uma vez que a prestação eficiente desse serviço é um instrumento impres-
cindível para prevenção do desperdício de água.

Apesar de a escassez parecer uma realidade distante em um planeta emi-
nentemente recoberto pelo azul da água, a crise hídrica já é uma realidade en-
frentada por muitos países: isso ocorre porque apenas 3% (três por cento) da 
água presente no planeta Terra são aproveitáveis para consumo, sendo que, desse 
percentual, aproximadamente 80% (oitenta por cento) estão localizados em ge-
leiras (BARBOSA, 2018).

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra  (UNESCO, 2019) estima que no mundo ainda existam, aproximadamente, 
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844 (oitocentos e quarenta e quatro) milhões de pessoas que não têm acesso à 
água potável. 

Essa realidade ainda está sendo direcionada para perspectivas piores, uma 
vez que, estima-se que em 2025 aproximadamente 48 (quarenta e oito) países en-
frentarão a escassez de água, o que afetará quase 3 (três) bilhões de pessoas. No 
Brasil, a escassez hídrica não é uma perspectiva distante, uma vez que a cidade 
de São Paulo, capital econômica do Brasil e maior cidade da América Latina, já 
vivenciou o racionamento de água (BARBOSA, 2018).

Além dos desafios vinculados à gestão hídrica o Brasil vive uma realidade 
ainda mais alarmante, na qual o abastecimento total de água atende 83,6% (oiten-
ta e três vírgula seis por cento) da população, ou seja, aproximadamente 16,4% 
(dezesseis vírgula quatro por cento) de brasileiros vivem sem abastecimento de 
água. Destaca-se que este fornecimento de água compreende um dos serviços 
vinculados ao saneamento básico, que apresenta índices ainda mais alarmantes 
quando se trata dos serviços de esgotamento sanitário, em que aproximadamen-
te 47% (quarenta e sete por cento) da população é desassistida (MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 2019).

O cerceamento do direito à água e ao saneamento básico tem como efeito 
colateral a impossibilidade de concretização de outros direitos fundamentais, 
como por exemplo, o direito à saúde e a moradia adequada. Assim, porque o de-
bate em torno da está notoriamente vinculado ao direito à vida, este elemento - e 
todos os fatores que o cercam - são condicionantes para existência de vida digna. 
E, considerando as diversas concepções a respeito do que deve ser compreendi-
do como viver dignamente, torna-se imprescindível a abordagem do conceito de 
mínimo existencial.

É incontroversa a inexistência de unanimidade doutrinária ou jurispru-
dencial quanto ao conceito de mínimo existencial; e apesar de ser um conceito 
vago, para a sua melhor compreensão, é necessária a delimitação de forma pre-
cisa a respeito do que inequivocamente deve compor o mínimo existencial e o 
que definitivamente está dele excluído. Neste sentido, explicam Sarlet e Zockuk 
(2016, p.122):

É certo que nem sempre haverá possibilidade de determinar precisamente 
um único sentido ao conteúdo de um conceito veiculado em palavras. Neste 
caso, estar-se-á diante daquilo que Genaro Carrió denominou de “zona de 
penumbra”.
De qualquer forma, como sempre é possível a construção de um conteúdo 
mínimo da significação do conceito, nos ateremos ao estudo da “zona de cer-
teza positiva” e da “zona de certeza negativa” do “mínimo existencial”.
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Apesar dessa dificuldade na conceituação e delimitação do que seria de-
terminado como mínimo existencial, não é passível de questionamentos a afir-
mação de que este não pode ser utilizado como sinônimo de mínimo vital, ou 
seja, o mínimo existencial não é o mínimo fornecido para a subsistência de um 
indivíduo, mas sim, para sua sobrevivência com dignidade. Dito de outra forma, 
o direito fundamental ao mínimo existencial não compreende apenas fornecer 
ao indivíduo o direito de estar vivo, mas de desfrutar de uma qualidade de vida 
com padrões minimamente decentes.

A indeterminação do conceito de vida digna faz com que novamente o 
mínimo existencial seja condicionado à interpretação de acordo com os pre-
ceitos individuais de cada ser humano. A subclassificação do instituto em dois 
vieses distintos busca tornar mais acessível à percepção do que poderá ser en-
globado como mínimo existencial, que poderá ser proveniente de necessidades 
fisiológicas ou socioculturais.

O mínimo existencial fisiológico diz respeito ao que deve ser fornecido 
para que o ser humano sobreviva, referindo-se apenas à manutenção da vida. 
Contudo, conforme exposto, o caráter vital é insuficiente para mensurar a exis-
tência de direitos básicos, o que torna necessária a existência do mínimo exis-
tencial sociocultural, que se configura como a garantia de inserção do indivíduo 
no meio social por meio da tutela de direitos como vida social, cultura e política 
(ROCHA; ROSA; SARLET, 2015).

A compreensão de que o mínimo existencial é muito mais do que a ga-
rantia da sobrevivência torna-o um conceito ainda mais complexo: a sua utiliza-
ção em um caso de cerceamento de saúde é tão primordial quanto em um caso 
que verse sobre educação. Trata-se de fornecer a parcela mínima indispensável 
à dignidade humana, um dos princípios ou valores fundantes do nosso Estado 
brasileiro, nos termos trazidos pela norma contida no artigo 1º, III, Constituição 
Federal brasileira. 

Notório, então, o vínculo entre o mínimo existencial e a necessidade de 
saneamento básico, posto que não há como existir condições mínimas de digni-
dade quando está presente a precariedade na prestação do saneamento básico3.

3 O reconhecimento da indispensabilidade direito ao saneamento básico para a existência 
digna do ser humano foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro de 
2014, por meio do Recurso Especial N. 1.366.331-RS (2012/0125512-2). Neste julgamento o 
Tribunal aplicou a teoria do mínimo existencial ao direito ao saneamento básico, determinando 
que o Município cumpra obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de 
esgoto.
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É imperioso ressaltar que o saneamento básico também se encontra atre-
lado a outros direitos fundamentais, que não podem ser plenamente exercidos 
sem que sejam primordialmente fornecidas condições mínimas de saneamento 
básico. Como exemplos desses direitos podem ser citados: a moradia adequada, 
a dignidade, a saúde, e mesmo o direito à vida.

Apesar do saneamento não ter sido expressamente previsto como um di-
reito fundamental na atual Constituição da República resta evidente a sua es-
sencialidade para a vida humana, não só por ter como um dos seus pilares o 
abastecimento de água, que é indispensável para a manutenção da vida, mas 
também porque a efetivação do saneamento básico garante a concretização de 
direitos civis, sociais e difusos...

A importância da prestação desses serviços, portanto, é evidente em di-
versas dimensões de direitos fundamentais. No que tange aos direitos coletivos, 
impõe destacar que a prestação do serviço de saneamento básico se reveste de 
essencialidade como pressuposto para a existência de um meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, que é reconhecido pela Constituição da República como 
um direito fundamental4 (CARDOSO, 2016). 

A essencialidade da prestação deste serviço é reconhecida de forma direta, 
caracterizado o saneamento básico como um direito fundamental; ou indire-
tamente, porque indispensável para a efetivação de diversos direitos humanos. 
Contudo, e apesar da sua notória relevância, o Brasil possui índices equivalentes 
a diversos aspectos referentes ao saneamento básico alarmantes. 

Milhões de brasileiros são vítimas diárias da violência estrutural5 im-
posta pela precariedade do saneamento: a realidade cria um abismo entre as 
suas atuais condições e a potencialidade que poderiam ter atingido caso tivessem 
acesso ao mínimo existencial referenciado anteriormente.

Sen (2010) compreende que a liberdade dos indivíduos envolve tan-
to o livre arbítrio nas escolhas quanto a existência de oportunidades. A partir 
do momento em que um indivíduo não possui a garantia mínima de direitos 

4 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está previsto expressamente no 
caput do artigo 225 do texto constitucional ao dispor que “todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações.”

5 Moreira e Cruz Neto (1999, p.36) conceituam violência estrutural como “os mecanismos 
pelos quais o Estado, em seus diferentes níveis e poderes, restringe o acesso da grande maioria 
da população aos direitos básicos que lhe proporcionariam uma vida digna, gerando as sim 
um grave quadro de exclusão social”.
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fundamentais, não poderá ser considerado como livre, uma vez que não desfru-
tou de todas as oportunidades e escolhas. 

Em um cenário de residências que passam dias sem água, de cidadãos que 
não possuem canalização e dependem do fornecimento de água por meio de car-
ros-pipa, ou de 4 (quatro) milhões de brasileiros, segundo dados de 2017 da OMS, 
que fazem as suas necessidades fisiológicas ao ar livre, marcando a incontroversa 
carência de oportunidades, e falta de ambiente saudável para viver dignamente.

O cerceamento da liberdade desses indivíduos para Sen (2010) impossibili-
ta o seu pleno desenvolvimento, porque a liberdade é o principal meio para tanto.

A Organização das Nações Unidas (ONU) em 1986 reconheceu, por meio 
da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, que a pessoa humana é o 
sujeito central6 do desenvolvimento e que este possui status de inalienável7. 

Porém, a efetivação deste direito ocorre por meio de políticas públicas 
elaboradas e implementadas pelo Estado, que tem o dever de assegurar a igual-
dade de oportunidades e o aceso aos recursos básicos. Somente a possibilidade 
de alcançar direitos fundamentais sociais e políticos poderá proporcionar a er-
radicação das desigualdades por meio do desenvolvimento individual de cada 
cidadão (FREITAS; DOMINGUES, 2014).

O ser humano não é capaz de exercer todas as suas potencialidades sem 
acesso às oportunidades, não podendo ser livre para realizar as suas escolhas 
e, assim, desenvolver-se. A precariedade na prestação do serviço de saneamen-
to, além de cercear os mais diversos direitos, também impõe o cerceamento de 
oportunidades que poderiam ser transformadores, de vidas (realidades) e so-
nhos (expectativas).

Em razão da importância e, muitas vezes do descaso com que esse tema 
é tratado, as Nações Unidas destacaram a água e o saneamento como um dos 
principais objetivos a ser perseguido no mundo, conforme será exposto no tó-
pico seguinte.

3.  A agenda de 2030 e o objetivo de desenvolvimento sustentável n° 6

A preocupação com a necessidade de se estabelecerem meios que visem 
à universalização do saneamento básico ultrapassa as fronteiras dos países. 

6 Artigo 2º [...] §1. A pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento e deveria ser 
participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento.

7 Artigo 1º [...] §1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em 
virtude do qual toda pessoa e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político, para ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados.
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Conforme mencionado, a deficiência na prestação adequada do serviço de sa-
neamento básico impossibilita a concretização de uma gama de direitos funda-
mentais, fazendo com que o saneamento básico esteja elencado como uma das 
principais preocupações mundiais da atualidade.

As disparidades entre países e, até mesmo continentes, quanto aos índices 
de prestação dos serviços vinculados ao saneamento torna ainda mais importan-
te a atuação conjunta entre nações, que já obtém êxito neste setor, e aquelas que 
ainda encontram-se distantes das metas a serem alcançadas.

Em setembro de 2015, na cidade de Nova Iorque, representantes de Es-
tados do mundo todo se encontraram na sede das Nações Unidas para discutir 
meios de redução da desigualdade, da pobreza e preservação do meio ambiente. 
Foi elaborada uma Agenda universal, que constitui um plano de ação, compos-
to por 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)8 e 169 
(cento e sessenta e nove) metas, que possuem como finalidade a concretização 
dos direitos humanos para todos, o alcance da igualdade de gênero e o empode-
ramento de mulheres e meninas. A consecução desses objetivos e metas vincula 
todos os Estados membros, independentemente do nível de (sub)desenvolvi-
mento no qual se encontre.

Destaca-se que apesar de serem elencadas as metas de forma global, cada 
governo também definirá as suas metas nacionais, levando em consideração as 
suas peculiaridades locais e aplicando-as conforme seu planejamento.

Os 193 (cento e noventa e três) Estados-Membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU) adotaram formalmente a Agenda, que entrou em vigor 
a partir do dia 01 de janeiro de 2016 e perdurará até o ano de 2030, e por este 
motivo ficou conhecida como “Agenda 2030”.

Os ODS da Agenda 2030 podem ser considerados como um legado dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) que foram estabelecidos 
com a adoção da Declaração do Milênio e perduraram entre o período dos anos 
2000 a 2015. Os ODS objetivam continuar a construção a partir do legado dos 
ODMs, finalizando o que eles não conseguiram.

8 Os 17 objetivos são: 1- Erradicação da pobreza; 2- Fome zero e agricultura sustentável; 
3- Saúde e bem estar; 4- Educação de qualidade; 5- Igualdade de gênero; 6- Água potável 
e saneamento; 7- Energia acessível e limpa; 8- Trabalho decente e crescimento econômico; 
9- Indústria, inovação e infraestrutura; 10- Redução das desigualdades; 11- Cidades e 
comunidades sustentáveis; 12- Consumo e produção responsáveis; 13- Ação contra a mudança 
global do clima; 14- Vida na água; 15- Vida terrestre; 16- Paz, justiça e instituições eficazes; 
17- Parcerias e meios de implementação.
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A Agenda 2030 possui 17 ODS, que são integrados e indivisíveis, tendo 
como finalidade interligar as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 
social, econômica e a ambiental. No documento os Estados assumiram o dever de:

(...) entre agora e 2030, acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares; 
combater as desigualdades dentro e entre os países; construir sociedades pací-
ficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a igualdade 
de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas; e assegurar a prote-
ção duradoura do planeta e seus recursos naturais. Resolvemos também criar 
condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sus-
tentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo 
em conta os diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais. 
(NAÇÕES UNIDAS, 2015, p.3)

Apesar da Agenda ter sido adotada formalmente apenas pelos Estados que 
integram a Organização das Nações Unidas (ONU), os ODS e as metas devem 
ser cumpridos por todos, indistintamente, inclusive pelas empresas, agentes pú-
blicos, e cada indivíduo que deseja criar um mundo melhor até 2030.

Cada vez mais a sociedade civil vem modificando a sua concepção a res-
peito do que é desenvolvimento, não o concebendo mais como sinônimo de cres-
cimento econômico e incentivando um modelo de desenvolvimento sustentável. 
Okado (2016) corrobora com esta visão e entende que esta é uma megatendência 
mundial global que acaba perpassando por todos os ODS.

Ainda sobre o conceito de desenvolvimento, é relevante destacar que a 
complexidade dessa nova definição começou a surgir após a metade do século 
XX. A concepção de desenvolvimento ultrapassou absolutamente o âmbito ex-
clusivamente econômico e passou a agregar a necessidade de expansão social, 
cultural, política e, principalmente humana, conforme preceitua a Declaração 
sobre o Desenvolvimento, a pessoa humana deve ser o sujeito central do desen-
volvimento, uma vez que, conforme explicado por Sachs (1998, p.157) “o desen-
volvimento tinha por objetivo a plena realização dos homens e das mulheres em 
vez da multiplicação dos bens”.

Atualmente, o desenvolvimento é fundado em três pilares, sendo eles: 
econômico, social, e ambiental. A água possui papel de protagonismo em todos 
eles. O saneamento básico também é indispensável para promoção da dignidade 
humana e para proteção da saúde de sociedades e tutela do meio ambiente.

Portanto, não há desenvolvimento sustentável sem que estejam presentes 
a água e o saneamento básico e, por este motivo a Agenda 2030 destinou um 
objetivo específico para tratar do assunto e ressaltar a sua importância.
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O ODS nº 6 visa assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 
e saneamento básico para todas e todos, para isto conta com um total de 8 (oito) 
metas.9

Mesmo que indiretamente, todas as metas do ODS n° 6 permeiam a 
necessidade de universalização do saneamento básico, no qual está incluso o 
abastecimento de água. Contudo, algumas metas10 abordam expressamen-
te a necessidade latente de expansão da prestação desses serviços à todos os 
indivíduos

Como cada país tem sua soberania, suas peculiaridades regionais e seu 
ordenamento jurídico, o texto da Agenda 2030 dispôs que os Estados poderiam 
estabelecer metas nacionais incorporadas nos processos, políticas e estratégias 
nacionais de planejamento.

No que tange ao ODS nº 6, o Brasil, por meio da Agência Nacional de 
Águas (ANA) em parceria com o  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o 
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG), insti-
tuiu o “Projeto ODS 6 – Água e Saneamento: Estudos e Proposições de Medidas 

9 A partir de um objetivo geral, foram especificadas 8 metas relacionadas à gestão de água 
potável e ao saneamento básico que devem ser atingidas até o ano de 2030. São elas:

 6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos.
 6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e 

acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres 
e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.

 6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e 
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade 
a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente.

 6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de 
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água.

 6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.

 6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, 
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos.

 6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em 
desenvolvimento em atividades e programas relacionados à água e saneamento, incluindo 
a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, a 
reciclagem e as tecnologias de reuso

 6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água 
e do saneamento. (NAÇÕES UNIDAS, 2015, p.25)

10 As metas 6.1; 6.2; 6.4 e 6.b determinam de forma expressa a necessidade de 
universalização.
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para a Implementação e o Monitoramento” que realizou seminários que visavam 
discutir os desafios e formas de implementação da ODS nº6 no Brasil.

A Agência Nacional de Águas também lançou em 2019 um relatório com 
a finalidade de acompanhar a evolução dos indicadores brasileiros referentes as 
metas traçadas pelas Nações Unidas. Nas conclusões do relatório a Agência afir-
ma que levando em consideração as proporções continentais do Brasil, os resul-
tados foram satisfatórios, conforme exposto abaixo:

Concluiu-se que, de modo geral, os resultados dos indicadores do ODS 6 para 
o Brasil apresentaram evolução positiva no período histórico adotado para re-
presentar cada um deles, com queda do primeiro para o último ano da série ve-
rificada apenas no monitoramento das alterações dos ecossistemas aquáticos, 
mas de pequena magnitude. (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2019, p.90)

Contudo, uma vez que a universalização da prestação do serviço se mos-
tra como núcleo central do ODS n°6, podendo ser percebida direta ou indire-
tamente nas 8 (oito) metas, torna-se incoerente a análise dos resultados obtidos 
sem que sejam consideradas as latentes desigualdades regionais.

O referido relatório expõe que nas regiões Norte e Nordeste apenas apro-
ximadamente 50% (cinquenta por cento) dos indivíduos usufruem dos serviços 
de esgotamento sanitário.

Gráfico 1 – Utilização de esgotamento sanitário  
de acordo com regiões geográficas

Fonte: ANA, 2019
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Dois fatores chamam a atenção no gráfico, além da precariedade do abas-
tecimento nas regiões citadas: primeiramente a disparidade entre as regiões, 
principalmente se comparados os serviços prestados nas regiões Sul e Norte; 
segundo, é que entre 2015 e 2016 a população que utiliza serviço de esgotamento 
sanitário na região Norte diminuiu aproximadamente 6% (seis por cento).

O diagnóstico do setor de saneamento em cada região não pode ser ana-
lisado de forma segmentada vislumbrando os progressos em áreas específicas e 
ignorando a estagnação presente em outras localidades. 

Conforme disposto na Agenda 2030, a conscretização das ODS não é de 
responsabilidade exclusiva dos Estados-membros. São objetivos que deve ser 
perseguidos por todos os cidadãos que almejam um mundo melhor.

Neste sentido, a sociedade civil brasileira organizou-se em uma institui-
ção denominada de “Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 
do Desenvolvimento Sustentável”, que tomou para si a responsabilidade de fis-
calização da promoção dos ODS no país, lançando anualmente um documento 
denominado de “Relatório Luz” que tem como finalidade expor como estão sen-
do implementados os ODS no país.

O Relatório Luz de 2020 não apresenta perspectivas otimistas no que tan-
ge a ODS nº 6, ao revelar que o saneamento básico não é uma prioridade para o 
governo brasileiro, uma vez que a análise do histórico recente do setor demons-
tra que os índices permanecem estagnados há anos. Como exemplo pode ser 
citado o abastecimento de água durante o período compreendido entre 2010 e 
2018, no qual o avanço foi de apenas 2,5% (dois vírgula cinco por cento) (GT 
AGENDA 2030, 2020).

Apesar da Agenda 2030 almejar a universalização do saneamento como 
meta a ser cumprida em médio prazo, a sua urgência não pode ser descaracte-
rizada. O fornecimento de saneamento básico adequado a todos os indivíduos 
já deveria ser uma realidade, tendo em vista o cerceamento de diversos direitos 
provenientes da precariedade na prestação deste serviço.

4.  É possível universalizar o acesso a água e saneamento no Brasil?

Dada a importância concedida ao saneamento, tornou-se indispensável 
que não houvesse qualquer discriminação na prestação desse serviço. Neste sen-
tido, o legislador estabeleceu no artigo 2º, II, da Lei nº 11.445/07, que um dos 
princípios fundamentais que regem o saneamento básico é a universalização do 
seu acesso e a sua efetiva prestação.

O artigo 3º do diploma legal também apresenta o conceito de universa-
lização como sendo a “ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 
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ocupados ao saneamento básico, em todos os serviços previstos no inciso XIV11 
do caput deste artigo, incluídos o tratamento e a disposição final adequados dos 
esgotos sanitários”.

Neste sentido, a universalização do saneamento básico, como o próprio 
nome já diz, busca levá-lo a todos os lugares sem qualquer discriminação econô-
mica, social, regional, respeitando a cultura e as peculiaridades regionais. 

A ausência ou precariedade de saneamento básico é uma realidade em 
todos os estados do país, contudo, ainda pode ser percebida uma forte desigual-
dade regional, onde os estados do Norte e Nordeste sofrem com uma situação 
ainda mais precária, pela ausência de políticas públicas capazes de garantir o 
acesso à água, em seus diversos alcances.

A inadiável necessidade de transformação desse cenário foi ratificada com 
a edição da Lei nº 14.026/20, que promoveu alterações no marco legal do sanea-
mento básico, reestruturando a modelagem regulatória do setor e estabelecendo 
alterações que tem como principal objetivo atrair investimentos financeiros e 
efetivar a universalização do saneamento básico. Para isto, foram expressas no 
artigo 11-B12, metas que devem estar previstas nos contratos de prestação de 
serviço de saneamento básico.

A universalização neste texto legal não foi exposta como uma meta abstra-
ta, vez que o legislador determinou o percentual mínimo da população que de-
verá ser atendido pelos serviços de saneamento básico. Consta estipulado o aten-
dimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com o abastecimento 

11 XIV - serviços públicos de saneamento básico de interesse comum: serviços de saneamento 
básico prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões instituídas 
por lei complementar estadual, em que se verifique o compartilhamento de instalações 
operacionais de infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 
(dois) ou mais Municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los 
e operá-los de forma conjunta e integrada pelo Estado e pelos Munícipios que compartilham, 
no todo ou em parte, as referidas instalações operacionais;

12 Este artigo merece destaque em razão de ter positivado expressamente a intenção do 
legislador em estabelecer que os contratos para a prestação de saneamento tenham como uma 
das suas principais metas a universalização. Os contratos que já se encontram em vigor também 
receberam um prazo para a adequação conforme demonstra o texto legal: Art. 11-B. Os 
contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de 
universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população 
com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de 
esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do 
abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

 § 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão 
até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.
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de água potável e 90% (noventa por cento) com coleta e tratamento de esgotos, 
até o final do ano de 2033. 

Em razão do histórico de estagnação apresentado no setor durante os úl-
timos anos, alcançar a universalização até 2030 não se reveste apenas de um 
desafio, mas se configura como uma necessidade de alteração estrutural que 
compreende não só a reformulação normativa e regulatória proposta pelo novo 
marco legal, mas também abrange uma análise minuciosa das políticas públicas 
direcionadas ao setor.

A permanência do atual ritmo de crescimento torna possível afirmar não 
será viável alcançar a universalização no Brasil até 2030, uma vez que a partir do 
atual índice de crescimento projeta-se que o percentual alvejado só será alcança-
do em 2063 (GT AGENDA 2030, 2020).

O prazo disposto no novo marco legal inevitavelmente acaba sendo asso-
ciado às diretrizes da Agenda de 2030 das Nações Unidas e as metas estabeleci-
das pelo ODS nº 6. A vinculação entre os prazos pode ser entendida como uma 
tentativa do Brasil de se adequar ao plano de ação no qual este, como Estado-
-membro, se comprometeu formalmente.

Contudo, apesar destas perspectivas esperançosas, assim como a referida 
lei determina o prazo de cumprimento até 2030, ela também prevê uma possibi-
lidade de exceção, o que visto a partir do histórico brasileiro pode ser recebido 
como uma fragilidade. O prazo pode ser dilatado até 204013 quando estudos 
comprovarem a inviabilidade econômico-financeira para a universalização em 
determinada região.

A flexibilização do prazo em que se objetiva atingir a universalização le-
vando em consideração aspectos regionais é um ponto que deve ser sinalizado 
com alerta e observado cuidadosamente. Isto porque as desigualdades regionais 
no âmbito do setor de saneamento básico figuram em conjunto com as desigual-
dades sociais como maiores motivos de segregação.

13 O caput deste artigo dispõe que os objetivos devem ser alcançados até 2030, o que foi 
recepcionado esperançosamente por aqueles que não gozam do acesso ao serviço, entretanto 
o mesmo artigo prevê a exceção, que da forma como foi prevista pode ser compreendida 
como uma fragilidade, uma vez que os requisitos para a dilação deste prazo possuem ampla 
generalidade, conforme demonstra o texto: §9º Quando os estudos para a licitação da prestação 
regionalizada apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na 
data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de Municípios de diferentes 
portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja 
anuência prévia da agência reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da 
modicidade tarifária.
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A universalização não pode ser setorizada, sob pena de fugir a sua própria 
essência, que é a prestação do serviço a todos, sem exclusão, conforme explica 
Carvalho (2010, p. 343):

É imperioso entender que a universalização dos serviços de saneamento bá-
sico é um objetivo que não pode ser tratado, pelo menos em uma sociedade 
periférica, em que vige um processo de urbanização espacialmente e social-
mente segregador, de maneira segmentada. A universalização exige, para sua 
própria eficácia social, estratégias concentradas e planejadas até porque uni-
versalizar os serviços de saneamento significa, em primeiro lugar, garantir à 
todos o acesso à rede de distribuição de água e de coleta de esgoto, assegurar 
que ninguém seja excluído do serviço devido à incapacidade de pagamento e, 
por fim, garantir o tratamento do esgoto coletado.

O Brasil sofre com diversas desigualdades e o processo de universalização 
que está sendo proposto não pode ratificar essas diferenças e “universalizar seto-
res”. Obviamente que devem ser observadas todas as particularidades regionais e 
culturais de cada local, contudo a prestação do serviço não pode ser postergada.

Principalmente no âmbito das divergências regionais é compreensível 
que um país com as proporções continentais como o Brasil tenha dificuldade de 
acessar determinadas regiões, entretanto, a universalização corresponde justa-
mente à superação desses desafios para a efetivação de direitos.

Revela-se urgente o endereçamento de políticas públicas que visem à 
universalização principalmente para a região Amazônica que é a maior Região 
Hidrográfica, abrangendo sete estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, 
Amapá, Pará e Mato Grosso, porém conta com os piores indicadores de sanea-
mento básico do país.

5.  Conclusão

A Agenda de 2030 demonstra a preocupação mundial em busca de um 
desenvolvimento que equilibre economia, cultura e preservação do meio am-
biente. Contudo adotar formalmente os ODS e metas não faz com que o Estado-
-membro torne efetiva a tutela de direitos e a luta pela erradicação da pobreza e 
desigualdades. 

No que tange a ODS nº6, objeto deste trabalho, é imperioso destacar que 
a universalização do saneamento básico pode ser afirmada como um dos eixos 
centrais que interliga as 8 metas presentes neste objetivo.

A importância do saneamento é notória, já que não há como se falar em 
existência humana com dignidade sem que haja abastecimento de água potável, 
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rede de esgoto, coleta de lixo, dentre outros serviços incluídos na prestação do 
saneamento básico. 

Quando transportada ao âmbito nacional, a universalização mantém a 
sua importância, entretanto, permanecem os obstáculos vinculados a ela, não só 
pelo fato do Brasil contar com um território com dimensões continentais, mas 
principalmente em razão das desigualdades existem em suas regiões. 

Contudo, ao final das análises realizadas pelo presente trabalho percebe-
-se que o ODS nº 6 no Brasil está mais vinculado a um monitoramento anual 
dos dados referentes ao saneamento básico no país, do que a criação de políticas 
públicas destinadas a concretizar as metas descritas no objetivo.

A universalização do saneamento não significa atender a todos da mes-
ma forma, mas sim levar a prestação do serviço a todos os indivíduos, desta 
forma, como restou comprovado que as regiões norte e nordeste são as que se 
encontram com os piores índices referentes a saneamento básico, deveriam ser 
estabelecidas políticas públicas destinadas às peculiaridades locais destas regi-
ões, como por exemplo, as comunidades tradicionais que vivem na Amazônia, 
paradoxalmente as margens dos rios, mas sem acesso a saneamento básico.

Universalizar o saneamento básico é compreender que não só quem vive 
na cidade precisa da prestação deste serviço, que melhorar a qualidade de vida 
de pessoas mediante o saneamento básico significa modificar a vida, o respeito e 
até mesmo a auto valorização do indivíduo.
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Resumo: O presente artigo tem como finalidade analisar os processos estrutu-
rais como instrumento de implementação e efetivação de políticas públicas, a 
partir de seu controle judicial, tendo como por objetivo especificar as principais 
características dos processos estruturais, bem como demonstrar como os pro-
cessos estruturais são instrumentos processuais passíveis de possibilitar a efe-
tivação de políticas públicas. Para isso, o trabalho abordará como os processos 
estruturais configuram ferramenta de construção de respostas eficazes e partici-
pação da sociedade e seus múltiplos atores e interesses, bem como trabalhará o 
ciclo de políticas públicas e suas fases e características. Será construída uma li-
gação entre os principais conceitos da pesquisa, que são os processos estruturais 
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e as políticas públicas. Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem afirmar 
que os processos estruturais são instrumentos ao Poder Judiciário para auxi-
liar na construção de decisões judiciais mais efetivas e adequadas à resolução de 
conflitos de alta complexidade, utilizando para isso a metodologia bibliográfica 
e jurisprudencial. 

Palavras-chave: Processos Estruturais. Ciclo de Políticas Públicas. Judiciali-
zação de Políticas Públicas na Amazônia. 

1.  Introdução 

A atual conjuntura do desenvolvimento dos estudos do ramo do direito 
processual vem carregada de um interessante fator, que é a preocupação com a 
aproximação com os valores constitucionais, bem como a aproximação com a 
realidade social dos cidadãos aos quais o processo se direciona. 

Logo, para que seja prestada tutela jurisdicional efetiva à sociedade, é in-
dissociável a prática do direito processual com os valores constitucionais, devi-
damente inseridos no contexto social adequado. 

A principal problemática enfrentada pelo presente trabalho é como os 
processos estruturais são instrumentos capazes de implementar e efetivar po-
líticas públicas em casos de controle judicial de políticas públicas, em especial 
quanto à resolução de casos de maior complexidade na realidade amazônica. 

Na busca pela resolução da problemática, o artigo tem como objetivo ge-
ral analisar o contexto dos processos estruturais no Brasil e como eles impactam 
na criação de políticas públicas e efetivação de direitos fundamentais na reali-
dade amazônica. Neste sentido, estudaremos o conceito de processo estrutural 
e analisaremos como surgem políticas públicas por meio de de sua implemen-
tação, utilizando de metodologia de pesquisa de bibliografia e jurisprudência 
pertinentes à temática. 

O trabalho será dividido em três seções, cuja primeira se preocupará em 
delimitar os principais conceitos necessários para a compreensão do processo 
estrutural e suas características e impactos na prática de defesa de direitos fun-
damentais, principalmente no sentido de estabelecer a diferença entre o raciocí-
nio dos processos estruturais e da lógica tradicional do processo.

Na segunda seção, serão expostas as características necessárias à compre-
ensão das políticas públicas e como elas surgem, a partir da conceituação do 
ciclo de políticas públicas, de forma a analisar como as políticas públicas surgem, 
se desenvolvem e são extintas. 
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Na terceira seção do presente trabalho, será travado um cotejo entre os 
dois conceitos principais, delimitando de que maneira esses dois conceitos se 
relacionam, de forma a estudar como os processos estruturais poderiam ser ins-
trumento de formação e implementação de políticas públicas, em especial den-
tro da realidade amazônica.

A resposta ao problema de pesquisa será tecida a partir da análise de quais 
são os enfrentamentos travados pelas limitações do processo civil tradicional 
na resolução de conflitos coletivos de alta complexidade para que seja possível, 
então, atingir uma proposta de aplicação da teoria dos processos estruturais na 
resolução deste tipo de demanda, gerando políticas públicas efetivas direciona-
das à Amazônia. 

Para firmar tal estrutura metodológica, o conceito principal de processo 
estrutural será considerado o processo que visa majoritariamente a reestrutu-
ração de determinada estrutura que esteja confrontando diretamente direitos 
fundamentais, devendo, para isso, ocorrer uma cadeia de decisões em cascata 
passíveis de análise e modificação. 

Logo, nos processos estruturais, não há decisões que diretamente deter-
minam a execução de condutas, mas sim a elaboração de um detalhado pla-
nejamento, visando a modificação da causa do problema que gerou danos à 
determinada (ou determinadas) coletividade, e não apenas a resolução das 
consequências.

É importante também ressaltar que a pesquisa busca investigar acerca da 
forma com que a teoria dos processos estruturais é capaz de auxiliar no processo 
de implementação de políticas públicas a partir de decisões judiciais, objetivan-
do, com isto, o desenvolvimento regional.

O tema se demonstra ainda mais intrincado quando abordamos a região 
amazônica, considerando que, quando os conflitos de alta complexidade afetam 
esta região, as consequências se prolongam por diversos estados da federação, 
afetando também múltiplas regiões do país. 

O trabalho conta com metodologia predominantemente propositiva, ado-
tando-se a pesquisa bibliográfica e documental, referencial téorico construído a 
partir da obra de autores brasileiros, análise de artigos científicos e livros técni-
cos, visando construir o tema a partir da teoria geral do processo e dos processos 
estruturais, levantando a hipótese de trabalho. 

2.  Conceitos necessários à compreensão dos processos estruturais

A atual conjuntura do desenvolvimento dos estudos do ramo do direito 
processual vem carregada de um interessante fator, que é a preocupação com a 
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aproximação com os valores constitucionais, bem como a aproximação com a 
realidade social dos cidadãos aos quais o processo se direciona. 

Logo, para que seja prestada tutela jurisdicional efetiva à sociedade, é in-
dissociável a prática do direito processual com os valores constitucionais, devi-
damente inseridos no contexto social adequado. 

Neste sentido, nos deparamos também com a ocorrência de conflitos cada 
vez mais complexos e intrincados, que ultrapassam a lógica tradicional da judi-
cialização de conflitos bipolares, em que há apenas dois polos antagônicos entre 
si pleiteando em juízo o reconhecimento de seu respectivo direito. 

Em sua concepção clássica, o processo, em especial o processo civil, foi 
pensado para solucionar problemáticas que envolvem discussões apenas entre 
dois indivíduos, ou mesmo pouco mais do que isso. O que se vê com clareza 
é que, nesta acepção clássica de processo, o que se busca defender são apenas 
os interesses individuais próprios daqueles que litigam, que estão envolvidos na 
lide específica. 

Leonardo Medeiros Júnior denota que tal sistemática não funcionará 
“com um litígio complexo e multipolar, característica marcante dos litígios que 
buscam a concretização dos direitos fundamentais sociais pelo Poder Judiciário” 
(MEDEIROS JUNIOR, 2018, p.84). Portanto, é necessário que falemos em rom-
per com paradigmas tradicionais, no seguinte sentido:                       

O Poder Judiciário tem, cada vez mais, deparando-se com situações que fo-
gem da concepção tradicional da litigiosidade clássica - onde há uma deman-
da julgada mediante a realização do contraditório e a garantia da ampla de-
fesa, que termina com uma sentença que resolve a lide. São litígios bipolares 
– um pede e o outro resiste à pretensão. O número de litígios envolvendo 
interesse público e fora da bipolaridade clássica (além dos processos coletivos 
que, bem ou mal, inserem-se também na tradição subjetivista individualista) 
é cada vez maior. (CÔRTES, 2020, p. 2). 

Tais necessidades nos levam mais uma vez à necessidade de discutir a 
curiosa quantidade com que essas demandas são judicializadas e a multipolari-
dade que as completam. Isso chama a atenção para a própria ruptura do paradig-
ma de papel tradicional de atuação do Poder Judiciário. 

É certo que as características aqui citadas como predominantes de uma 
sistemática tradicional de processo não serão suficientes para fornecer respos-
tas a litígios mais complexos, em especial quando se trata da defesa de direitos 
fundamentais, conflitos de massa e principalmente da defesa de direitos sociais, 
de maneira que “o raciocínio a ser levantado leva em conta a necessária revisão 
dos conceitos e dos limites estabelecidos de controle e a ampliação do campo de 
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atuação do Poder Judiciário no âmbito dos direitos fundamentais”. (ARAÚJO, 
2009, p. 104). 

Considerando que tal modelo tradicional seria insuficiente para versar 
sobre demandas mais complexas envolvendo direitos fundamentais, princi-
palmente direitos sociais, surge a necessidade de se pensar em uma técnica 
processual mais aprimorada, ainda que algumas características da técnica 
clássica sejam mantidas, de forma que a tutela jurisdicional se mostra insufi-
ciente e inadequada para a formulação de respostas efetivas à sociedade, que 
passa a trazer ao conhecimento do Poder Judiciário questões cada vez mais 
complexas. 

Os litígios de massa, os danos coletivos, a tutela do meio ambiente, ne-
nhum desses cenários pode ser limitado ao modelo tradicional de tutela do Po-
der Judiciário, considerando as características deste tipo de litígio, tais como, 
mas não limitadas à, multipolaridade, seu viés policêntrico e sua complexidade. 
Teori Zavaski assim descreve:

O fenômeno se deveu principalmente à tomada de consciência, pelos meios 
sociais esclarecidos, de ser inadiável a operacionalização de medidas destina-
das (a) a preservar o meio ambiente, fortemente agredido pelo aumento cada 
vez maior do número de agente poluidores, e (b) a proteger os indivíduos na 
sua condição de consumidores, atingidos, com acentuada intensidade, pelas 
consequências negativas de uma economia de mercado cegamente voltada 
para o lucro, num ambiente caracterizado por renitentes crises inflacionárias. 
(ZAVASKI, 2014, p. 27).

Neste sentido, pensemos em conflitos de alta complexidade que envolvam 
demandas de massa dentro do território amazônico, tais como as ações judiciais 
decorrentes do naufrágio do navio Haidar, com cinco mil bois vivos em seu inte-
rior, ocorrido em 2015, no porto de Vila do Conde, região de Barcarena. 

O trágico episódio demanda respostas jurisdicionais direcionadas não 
apenas aqueles responsáveis pelo armazenamento da carga viva, mas também 
pelo tráfego na área, pela fiscalização na navegação exercida na região, pelos 
agentes responsáveis pela manobra que causou o naufrágio. 

Ademais, toda a população da região foi impactada com os danos am-
bientes decorrentes do naufrágio: trabalhadores da área turística, pessoas que 
dependiam do fornecimento de pescado e da água da região para seu próprio 
sustento como pescadores, os frequentadores das praias da região afetada e das 
regiões vizinhas. 

Isso demonstra como um episódio apenas gerou danos de alta comple-
xidade, afetando inúmeros polos de interesse que dependiam da resolução da 
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demanda, visando a remodelação completa de toda a estrutura que permitiu que 
o naufrágio acontecesse. 

A partir da construção desta percepção, surge a necessidade de que seja 
construída uma nova classificação de litígios coletivos, de maneira mais sofisti-
cada e mais adequada à realidade desta espécie de conflitos. Esta novel classi-
ficação seria também dividida em três etapas, as quais abaixo analisaremos de 
maneira mais detida. 

A primeira delas é a categoria dos litígios globais, “que atingem a socie-
dade como um todo, mas nenhum de seus integrantes, em particular” (VITO-
RELLI, 2019, p. 273). Trata-se de categoria que envolve conflitos de alta comple-
xidade, mesmo que, por não haver titulares específicos, seja comum não haver 
tanta conflituosidade, uma vez que não repercutem diretamente no exercício de 
direitos individualizados. Como exemplo, litígios envolvendo pequenas digres-
sões aos direitos do consumidor. 

Em contraponto aos litígios globais, temos a categoria que aborda os lití-
gios locais, que envolvem direitos de uma coletividade específica, que geralmen-
te é unida por um fato ou laço jurídico prévio, de natureza “social, emocional e 
territorial” (VITORELLI, 2019). É possível perceber que, mesmo havendo maior 
conflituosidade do que a categoria anterior, ainda há alguma uniformidade de-
corrente dos laços havidos entre os titulares de direitos, como seria o caso de 
danos ambientais cometidos em determinada comunidade indígena. 

A terceira categoria pensada de acordo com esta classificação é a de lití-
gios irradiados. Trata-se da categoria que aborda os conflitos com maior comple-
xidade e conflituosidade, onde se discutem danos decorrentes de lesões que têm 
efeitos desiguais, variáveis. Os indivíduos não possuem laços ou relação jurídica 
anterior entre si, de maneira que a sociedade que se pretende defender é múl-
tipla, heterogênea e muitas vezes pode ter interesses antagônicos, como grupos 
de pessoas diferentes são atingidos de modos diferentes, com maior ou menor 
intensidade, o que gera pretensões de tutela distintas e variadas, possivelmente 
antagônicas, total ou parcialmente. (VITORELLI, 2019, p. 274). 

Após o reconhecimento da limitação dos conceitos tradicionais do pro-
cesso, é necessário tecer algumas diretrizes para que seja possível relacionar as 
duas principais temáticas desta pesquisa. Se percebe, portanto, que construir 
respostas jurisdicionais calcadas na ótica processual individualista esvazia estas 
respostas de substrato efetivo, consequentemente afetando a defesa de direitos e 
garantias constitucionais. 

No sentido de buscar descontruir os resquícios impregnados da indi-
vidualidade da litigiosidade é que passamos a pensar na lógica dos processos 
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estruturais como via de resposta a litígios mais complexos e como forma de 
construção de respostas mais efetivas e adequadas aos anseios da sociedade.

É necessário que trabalhemos com a ideia de que problemas complexos 
cuja litigiosidade é trabalhada de acordo com a sistemática dos processos estru-
turais geralmente possuem uma característica policêntrica, em que se conside-
ram inúmeros interesses e cujos argumentos têm efeitos irradiados para as mais 
amplas frentes.

Neste sentido, é comum e até desejado que se estimule a cooperação entre 
os núcleos de interesse e a participação social, podendo ser exemplificada pe-
los institutos das audiências públicas, town meetings, chamamento ao processo, 
entre outros, considerando que quanto mais amplo for o debate entre os atores 
políticos envolvidos em demandas de alta complexidade, maior é a probabilida-
de de que a resposta obtida naquela demanda seja dotada de maior efetividade. 

Um dos principais pilares do processo estrutural é justamente a constru-
ção dialogada das decisões que ali serão tomadas, possibilitando a efetiva parti-
cipação dos atores que serão afetados por esta decisão. 

A atuação dos juízes e dos demais sujeitos em litígios dotados de tama-
nha complexidade é inclusive dificultada por estes fatores, uma vez que a so-
lução para a demanda não é tão facilmente encontrada em simples consulta à 
legislação pertinente. São litígios que demandam participação acentuada e pro-
ativa dos entes envolvidos em realização de diálogos amplamente difundidos e 
incentivados. 

A partir daí, podemos pensar em uma conceituação para processos estru-
turais. Importante frisar que não se trata de uma conceituação estanque, uma 
vez que o cerne do conceito é fluido, mas sim de linhas gerais traçadas com o 
objetivo de aclarar uma noção geral. 

Litígios estruturais são litígios coletivos decorrentes do modo como uma es-
trutura burocrática, usualmente, de natureza pública, opera. O funcionamen-
to da estrutura é que causa, permite ou perpetua a violação que dá origem ao 
litígio coletivo. Assim, se a violação for apenas removida, o problema poderá 
ser resolvido de modo aparente, sem resultados empiricamente significativos, 
ou momentaneamente, voltando a se repetir no futuro. (VITORELLI, 2018, 
p. 336-337). 

Por visar reestruturar estruturas problemáticas diretamente ligadas ao 
exercício de direitos e garantias fundamentais, é mais comum que a prática de 
litígios estruturais seja ligada a estruturas públicas. Porém, não é impossível que 
estruturas privadas também sejam submetidas a intervenções seguindo esta téc-
nica processual, tais como estruturas privadas de interesse público ou mesmo 
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estruturas integralmente privadas que prestem serviços de caráter essencial para 
a sociedade.

As decisões estruturais têm o condão de fazer com que os tribunais se 
envolvam neste processo de desconstrução e reconstrução de estruturas nocivas, 
assumindo também “cierto nivel de supervisión sobre políticas institucionales 
de diversa índole” (VERBIC, 2019, p. 72). 

Logo, o estudo dos processos estruturais trata-se sobretudo de um novo 
gênero de processo constitucional, disposto a consolidar garantias fundamentais, 
como acesso à justiça, pela gestão de conflitos realizada de maneira adequada, 
visando sempre respeitar os ditames do Estado Democrático de Direito, comba-
tendo com efetividade tudo aquilo que for prejudicial e potencial ao surgimento 
de violações graves, por meio de normas mais flexíveis e conceitos mais abertos. 

3.  O caminho para a criação e implementação de políticas públicas

Para que esta pesquisa seja adequadamente construída, é necessário, além 
do anteriormente exposto, que algumas observações sejam feitas acerca do pro-
cesso de criação e implementação de políticas públicas. 

É importante perceber a necessidade de pensar o processo de criação de 
políticas públicas como um processo orgânico, a ser cumprido de maneira pau-
latina, buscando uma visão inclusiva de todos os fatores que perfazem esse ca-
minho, dada a sua importância, estendendo-se para além da mera afirmação de 
que política pública é toda e qualquer intervenção estatal em uma problemática 
social. 

Neste sentido, os dois conceitos principais desta pesquisa se aproximam. 
Assim como ocorre no ciclo de políticas públicas, que necessariamente demanda 
análise de resultados para definição dos próximos passos em busca da efetivação 
de determinada política pública, o caminho em busca de efetivas decisões estru-
turais também necessita que as partes envolvidas avaliem os resultados, os riscos 
e as necessidades de determinada decisão, sob pena de que os danos causados 
pela sua implementação sejam irreversíveis. 

A política pública, de acordo com essa concepção, está voltada à realização de 
direitos por meio de arranjos institucionais que se expressam em programas 
de ação governamental complexos. Trata-se de uma série de estratégias para 
fomentar o uso racional de meios e recursos postos à disposição dos Poderes 
Públicos para desempenhar as tarefas próprias do Estado Social e Democráti-
co de Direito. (DUARTE, 2013, p.18).

Para tanto, é preciso também considerar quais serão as situações consi-
deradas socialmente problemáticas, que demandem esta intervenção estatal, em 
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toda a sua complexidade, partindo do pressuposto de que o cenário aqui inten-
tado é o a busca por efetividade de direitos sociais. 

Primeiramente, frise-se o elemento teórico que está sempre presente 
como identificador de uma política pública. 

A observação histórica mostra que “teoria”, práticas e resultados, são ele-
mentos primários que estão presentes em todas as políticas públicas, embora 
empiricamente teoria, práticas e resultados tenham uma concreção histórica 
própria e única. Mas, mais importante do que identificar os elementos inva-
riantes é estabelecer entre eles uma relação que seja realmente indissolúvel 
e orgânica, de modo que constituam totalidades estruturadas, discretas, que 
chamo, no caso, de estruturas elementares. (DI GIOVANNI, 2009, p. 19). 

As estruturas elementares que formam uma política pública, conforme 
exposto pelo autor anteriormente, basicamente se resumem em quatro, quais 
sejam: estrutura formal, estrutura substantiva, estrutura material e estrutura 
simbólica. Importante perceber que todos esses elementos não são excludentes 
ou perseguem uma cadeia lógica obrigatória, mas se justapõem de maneira or-
gânica, a depender do ângulo de observação. 

A estrutura formal é formada pelos elementos teoria, prática e resultados, 
de maneira que tais elementos auxiliam no processo de avaliação das políticas 
públicas, da seguinte maneira:

A análise da forma significa um passo importante para a compreensão (no 
sentido weberiano) da realidade. A “teoria” pode condensar um grande rol de 
informações sobre os conteúdos: técnico, político, cultural e ideológico tanto 
da intervenção, quanto da situação social na qual busca intervir. As práticas, 
por sua vez, revelam a natureza prática da política; em outras palavras, quais 
e quantas medidas e ferramentas foram selecionadas vis-à-vis o terceiro ele-
mento estrutural que são os resultados, ou almejados, ou efetivamente alcan-
çados. (DI GIOVANNI, 2009, p. 22). 

Já a estrutura substantiva se caracteriza mormente pelo substrato de su-
jeitos que compõem o complexo universo a qual determinada política pública se 
destinará, formado por todos os grupos, pessoas, instituições públicas ou priva-
das que serão atingidas por determinada intervenção estatal, os interesses por 
eles pretendidos, as lógicas próprias que seguem estes interesses, portanto, seus 
aspectos políticos e sociais.

Mais uma vez se denota que este é um conceito carregado de subjetivida-
de e complexidade dos grupos que compõem este cenário, e a possibilidade de 
superposição de interesses, de conjuntos de atores. 
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Já o conceito de estrutura material é formado pelo aspecto econômico que 
envolve determinada política pública, as necessidades de financiamento, custos, 
suporte e logística. O que aqui se denota é a discussão quanto à exequibilidade e 
capacidade de sustentação material da intervenção. 

O elemento custos tem a ver em primeiro lugar com as condições de viabiliza-
ção da intervenção. Os orçamentos podem ser tanto fontes de dessa viabiliza-
ção, como fontes de constrangimento na implementação. Em segundo lugar, os 
custos são reveladores dos sistemas de gestão e da capacidade técnica instalada 
no aparelho de estado e funcionam como marcadores da efetividade das regras 
estabelecidas na estrutura substantiva. (DI GIOVANNI, 2009, p. 26-27). 

Por fim, a estrutura simbólica, que se relaciona a “expressão cultural neu-
tra” (DI GIOVANI, 2009, p. 29) da atividade social das políticas públicas, envolve 
os tradicionalismos, as interferências ideológicas, os universos de comunicação 
das arenas políticas em que surgirão as políticas públicas. 

Esses são alguns elementos principais que auxiliarão no caminho de for-
mação de políticas públicas, devendo ser analisados em conjunto, considerando 
sempre a necessidade de se pensar na coletividade complexa e plural a que a 
política pública será destinada. 

O processo de formação de políticas públicas, também referido pela dou-
trina especializada como ciclo de políticas públicas, é justamente a forma com 
que surgirão as políticas públicas em determinado cenário social, formado por 
fases sucessivas e interdependentes. 

A cadeia de fases que forma o ciclo de políticas públicas não é unânime 
entre os autores especializados, considerando que cada um enxerga a necessida-
de de determinada fase ou mesmo o momento de cada fase de maneira diferen-
ciada. Para tanto, aqui consideraremos o ciclo de políticas públicas traçado pelo 
pensamento de Leonardo Secchi, formado por sete fases, quais sejam, identifi-
cação do problema, formação de agenda, formulação de alternativas, tomada de 
decisão, implementação, avaliação e extinção. 

Tais fases não serão pormenorizadas, visto que este não é o objetivo da 
presente pesquisa, mas apenas serão tecidos parâmetros para a criação e imple-
mentação de políticas públicas, asseverada a necessidade da existência e estudo 
do ciclo de sua criação para que seja garantida sua efetividade, de forma que 
“alguns acadêmicos afirmam que não há um ponto de início e um ponto de fina-
lização de uma política pública, e que o processo de política pública é incerto, e 
as fronteiras entre as fases não são nítidas.” (SECCHI, 2016, p. 43-44)

Portanto, no estudo do ciclo de políticas públicas, mais importante do que 
definir quais os conceitos mais adequados em termos de quais fases e em que 
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ordem, é perceber que o processo de criação de uma política pública é fluido, 
muitas vezes incerto, que a ultrapassagem de uma fase até a outra muitas vezes é 
feita de forma impossível de ser delimitada. 

4.  Processos estruturais como instumento de criação e efetivação de 
políticas públicas

É importante perceber que toda esta discussão aqui trabalhada se dá de-
vido ao fato de que políticas públicas são rotineiramente judicializadas no atual 
cenário brasileiro. Ainda que dúvidas surjam quanto à legitimidade democrática 
e constitucional do Poder Judiciário para que tome tais investidas, fato é que a 
judicialização de políticas públicas é uma realidade incontestável. 

Parece bastante claro que a atuação como controlador, configurando um con-
flito jurídico como um hard case, não é assimilável ao de produtor e elabora-
dor de políticas de uma forma mais abrangente. Em outras palavras, a atuação 
judicial está relacionada e limitada aos casos de conflito entre políticas e direi-
tos fundamentais. (DIAS, 2016, p. 167). 

As questões mais aprofundadas acerca da adequação ou mesmo da cons-
titucionalidade da judicialização de políticas públicas não serão trabalhadas de-
tidamente aqui. Neste sentido, seguimos o entendimento:

Há uma grande preocupação atualmente em relação a esse novo papel que 
o Poder Judiciário vem assumindo no Brasil, com a superlativação de suas 
funções, o que se deve, em grande parte, pela modificação do direito e pelo 
protagonismo que a Constituição Federal de 1988 concedeu ao Poder Judici-
ário. (ARAÚJO, LOBÃO, 2019, p. 192). 

Neste sentido, cabe ao direito processual o estudo de métodos para que 
esta judicialização seja realizada de maneira a fornecer efetividade aos direitos 
fundamentais, de maneira a não se mostrar como uma solução para os proble-
mas de alta complexidade levados ao Poder Judiciário, mas sim como formas de 
obter instrumentos aptos a construir soluções.

A realidade que precisamos ter em mente quando se fala em ativismo ju-
dicial é o cenário brasileiro de precariedade da defesa dos direitos fundamentais, 
que acaba consequentemente levando questões atinentes a políticas públicas a 
serem judicializadas, uma vez que, “como é possível perceber, o controle judicial 
de conflitos multipolares é realizado todos os dias, em uma prática crescente”. 
(PASQUALOTTO, 2019). 

O que ocorre é a nítida solidificação do papel de protagonismo e do Poder 
Judiciário, especialmente considerando a preocupação com políticas públicas 
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que seguiu o norte da Constituição Federal de 1988. O Poder Judiciário, “além 
de ter sua área de atuação ampliada pela presença de novos direitos individuais 
e coletivos, teve suas portas abertas por garantias de gratuidade, inafastabilidade 
e devido processo legal” (COSTA, 2019). 

Na atual realidade brasileira, os instrumentos processuais à disposição dos 
membros do Poder Judiciário e demais atores envolvidos nas discussões acerca 
de direitos fundamentais que são judicializadas por muitas vezes se mostram 
ineficazes e inadequados à resolução de conflitos de tão alta complexidade. 

Um procedimento que se destine à discussão de políticas públicas exige, como 
é óbvio, amplitude muito maior do que a lógica bipolar dos processos co-
mumente utilizados no Brasil. Exige a possibilidade de participação da so-
ciedade, bem como a ampliação da latitude de cognição judicial, de modo a 
permitir que o Judiciário tome contato com todo o problema, sob suas várias 
perspectivas. (ARENHART, 2017, p. 6)

Portanto, no sentido de buscar construir respostas mais efetivas e plurais aos 
conflitos mais intrincados levados ao Poder Judiciário, enriquecida com a maior 
participação possível da população, por todos os sujeitos e grupos que sejam alvo 
daquela discussão, serão demandadas técnicas mais refinadas para que haja a con-
tribuição de decisão judicial que forneça resposta adequada e efetiva. É de acordo 
com esta necessidade que se estreita a ligação entre os processos estruturais e o 
ciclo de políticas públicas, considerando que “impõe-se, por isso, pensar em um 
processo diferenciado, normalmente tratado sob o nome de processo estrutural. 
Nesses processos, objetiva-se decisões que almejam a alteração substancial, para o 
futuro, de determinada prática ou instituição.” (ARENHART, 2017, p. 7). 

Portanto, buscando superar a lógica individualista do processo, a cons-
trução de políticas públicas a partir dos processos estruturais é capaz de cons-
truir respostas condizentes com a complexidade dos problemas enfrentados pela 
sociedade. É preciso trabalhar a criação de políticas públicas baseando-se na 
premissa da multiplicidade de visões, agendas e interesses, considerando jus-
tamente que estes interesses nem sempre serão antagônicos, podendo inclusive 
convergirem em busca da mesma resposta. 

Além do caso anteriormente citado do naufrágio do navio Haidar na re-
gião do município de Barcarena, é possível citar também, dentro da realidade da 
região amazônica, ainda outras situações, a título de esclarecimento e adequação 
à nossa realidade. 

As queimadas na região amazônica, que se apresentam como grave proble-
ma ambiental, com grave aumento nos anos de 2019 e 2020. Sobre os diferentes 
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tipos de danos que podem ser causados pelos incêndios na região amazônica, 
ainda que sejam variadas as suas causas: 

Different types of fire have different drivers (Figure  1a). While weak gov-
ernance may lead to more deforestation fires (Fonseca et al., 2019), climate 
change makes forests hotter and drier, thus more likely to sustain uncon-
trolled fires (Brando et al., 2019). Different fire types also have different im-
pacts. For example, uncontrolled fires in open lands can kill livestock and 
destroy crops and farm infrastructure, while even low-intensity forest fires 
can kill up to 50% of the trees and reduce the value of the forests for local 
people (e.g. Barlow et al.,  2012). In contrast, farm-fallow fires are essential 
for the food security and livelihoods of some of the Amazon’s poorest people 
(Carmenta, Vermeylen, Parry, & Barlow, 2013). A failure to distinguish be-
tween different fire types has contributed to the uncertainty surrounding the 
recent Amazonian fires, and has important implications for policy responses. 
(BARLOW, BERENGUER, CARMENTA, FRANÇA, 2019, p. 2). 

O que precisa ser detidamente analisado é o fato de que judicializar de-
mandas nesse sentido envolve uma vasta gama de polos de atores interessados e 
atingidos, não só pelo evento em si (queimadas) mas pela estrutura problemática 
que possibilitou que o episódio problemático acontecesse. O que se busca modifi-
car são as verdadeiras causas do problema, e não apenas as consequências. Dada 
a enorme diferença nessas respostas jurisdicionais, o propósito e as características 
do pronunciamento judicial ali obtido serão significativamente diferentes. 

É de se observar que nesses países, por outro lado, as políticas públicas em 
matéria ambiental, embora imperfeitas, são mais eficazes e dignas de maior 
crédito que no Brasil, como demonstra o impune e público desmatamento 
diário e progressivo da Floresta Amazônica, para não se fazer referência à 
proliferação de favelas e lixões a céu aberto, onde seres humanos acabam por 
fixar as suas moradias destituídos do patamar mínimo de concretude de di-
reitos constitucionais individuais, sociais e fraternais (WEDY, 2019, p. 149). 

Aqui, é preciso considerar a importância da participação e fomento ao di-
álogo de representantes de todos os grupos interessados na resolução do conflito 
em questão, de forma que todos os grupos devem ter a capacidade de expor suas 
razões e influenciar na construção da decisão judicial. 

Uma das principais características dos processos estruturais é justamente 
o incentivo à participação dialogada dos entes que formam o processo, gerando 
um ciclo de decisões, gerando, com isso, um procedimento diferenciado do pro-
cedimento tradicional. 
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Em linhas gerais, portanto, é fácil concluir que um processo apto a lidar com 
políticas públicas não pode pautar-se pelo regime clássico do processo civil 
brasileiro. Exige inúmeras soluções diversas, além de uma mentalidade total-
mente distinta daquela que governa o direito processual tradicional. (ARE-
NHART, 2017, p. 9). 

O Poder Judiciário passa, então, a figurar como verdadeiro ente executor 
e fiscalizador de políticas públicas, exercendo o protagonismo do processo de 
implementação e efetivação de políticas públicas, sendo capaz de assegurar a re-
estruturação de instituições viciadas, adequando-as ao pretendido pela decisão 
judicial e adequando-as aos preceitos constitucionais pretendidos pela demanda 
judicial. 

Um dos mais importantes aspectos a serem buscados por meio da técni-
ca dos processos estruturais no processo de construção de políticas públicas é 
a solução dialogada e participação multifacetada na elaboração de respostas à 
sociedade. É preciso considerar todas as multipolaridades e suas especificações 
na construção desse processo, sob pena de que se atinja uma decisão ineficaz, 
facilmente derrubável por entes insatisfeitos com seu teor. 

Neste sentido, é possível utilizar-se de instrumentos já previstos pela le-
gislação processual vigente, como técnicas de mediação e conciliação, realiza-
ção de audiências públicas, town meetings, participação de terceiros, incentivo 
à participação de amici curiae, entre outros, na busca pela definição precisa dos 
contornos do conflito a ser resolvido. 

De fato, muitas vezes, a pendência de recursos – e a possibilidade de ulterior 
modificação de alguma linha de atuação – pode ser o suficiente para estimular 
as partes a não se contentar com a decisão já tomada e a procurar medidas 
para protelar o cumprimento de obrigações já fixadas judicialmente. (ARE-
NHART, 2017, p. 16). 

Como toda política pública, aquelas provenientes de decisões judiciais de-
correntes da técnica dos processos estruturais também demandam fiscalização 
e diálogo na busca por sua implementação. Neste sentido também deve ser fo-
mentada a participação dialogada de todos os entes interessados e atingidos por 
aquelas decisões. 

A técnica processual deve visar, portanto, fornecer instrumentos adequa-
dos para a resolução de conflitos intrincados, formados por amplas complexida-
des, considerando todos os seus microaspectos, de maneira a possibilitar que a 
intervenção judicial em implementação de políticas públicas seja feita da manei-
ra mais responsável quanto possível. 
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5.  Conclusão

A partir do exposto nas seções desta pesquisa, é possível perceber que a 
discussão sobre judicialização de políticas públicas ainda é capaz de gerar inten-
sos e acalorados debates. 

A realidade é que o Poder Judiciário muitas vezes se mostra incapaz de 
fornecer respostas adequadas aos cenários problemáticos da sociedade, muito 
por causa da inadequação de instrumentos a sua disposição. 

Para além da adequação dos instrumentos disponíveis para a resolução 
de demandas complexas, é necessário também que se proceda uma movimen-
tação na própria mentalidade dos entes que compõem o Poder Judiciário e as 
demandas levadas a ele. A já ultrapassada mentalidade individualista que busca 
a vazia busca pela recuperação pecuniária não mais se adequa à complexidade e 
amplitude dos conflitos atuais em nossa sociedade. 

O controle judicial de políticas públicas ocorre, portanto, não apenas 
em situações em que estejam em confronto o mínimo existencial e a reserva 
do possível, mas em todas as situações em que valores constitucionais, direitos 
e garantias fundamentais estejam em risco, por vezes decorrentes da conduta 
omissiva dos demais poderes. Sendo assim, havendo compromisso com o Estado 
Democrático de Direito, o Poder Judiciário passa a ser o ente capaz de exercer a 
implementação e fiscalização de políticas públicas, devendo prezar pelo preten-
dido pela norma constitucional.

Essas respostas devem ser construídas da maneira mais plural possível, 
considerando os interesses de todos os atores e grupos a serem atingidos por 
aquela decisão judicial, consequentemente, por aquela política pública. 

O problema abordado na presente pesquisa versa sobre como os processos 
estruturais podem ser instrumentos na construção de implementação e efetiva-
ção de políticas públicas. A pesquisa mostra, por conseguinte, que isto só poderá 
ser alcançado a partir do momento em que o diálogo e a participação popular 
são incentivados, utilizando instrumentos como audiências públicas, mediação 
e conciliação, entre outros. 

Por todos os argumentos aqui expostos, é possível concluir que os insti-
tutos tradicionais do processo se mostram agora insuficientes para a resolução 
efetiva de conflitos de alta complexidade.

A teoria dos processos estruturais, portanto, é um instrumento na busca 
pela construção de respostas mais efetivas e dotadas de maior substrato na busca 
pela concretização de direitos e garantias fundamentais. 

Não esgotada a discussão levantada no presente trabalho, percebe-se que 
a presente temática encontra ainda um longo caminho a ser percorrido, sendo 
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ainda necessário investigar e problematizar a forma com que os instrumentos 
processuais à disposição do Poder Judiciário são capazes de auxiliar na constru-
ção de respostas jurisdicionais mais efetivas.
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1.  Introdução

O objetivo do texto é analisar a proteção jurídica dos conhecimentos tra-
dicionais no âmbito do marco legal brasileiro de tutela da biodiversidade a fim 
de verificar se a Lei n.13.123/2015 está em conformidade com a proteção inter-
nacional da matéria, especialmente a Convenção 169 da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais e a Convenção-Qua-
dro sobre Diversidade Biológica (CDB). 
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O artigo se debruça em verificar a possibilidade de realização de contro-
le de convencionalidade da Lei  n.13.123/2015 por violação a Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tri-
bais, a Convenção-Quadro sobre Diversidade Biológica (CDB) e o Protocolo de 
Nagoya. 

A hipótese da qual se parte é a de que a construção de uma moral coletiva 
em torno da questão ambiental precede o surgimento dos regimes internacional 
e doméstico de proteção da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, 
fato que impactou sensivelmente a afirmação dos conceitos, valores e paradig-
mas presentes no aparato formal vigente. No entanto, não foi capaz de integrar 
a diferentes fontes normativas que envolvem a temática dos conhecimentos tra-
dicionais, nem observou a relação dialógica que deveria existir entre o direito 
internacional ambiental e a ordem jurídico-política de 1988. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que lança mão do 
método dedutivo, partindo da análise do marco legal de proteção da diversida-
de biológica e dos conhecimentos tradicionais para, então, empreender estudos 
sobre o regime brasileiro de proteção, com ênfase na Lei n. 13.125/2015, e, em 
sequencia, verificar o possível controle de convencionalidade da lei. 

2.  O regime internacional ambiental e a proteção dos conhecimentos 
tradicionaisna CDB

Impulsionado pelos debates acadêmicos, pelos movimentos ambientalis-
tas e também pelos princípios expressos na Carta de São Francisco (1945), a 
construção do regime internacional de proteção ao meio ambiente4 é impulsio-
nado por, ao menos, três acontecimentos: a Segunda Guerra Mundial, a Guerra 
Fria e o Pós Guerra Fria.

O Pós Segunda Guerra Mundial, marca o empreendimento de modelos 
de desenvolvimento atrelados à necessidade de reconstrução do mundo que 
houvera sido destruído pela guerra, quando se realiza a primeira grande reu-
nião de caráter ambiental internacional (1948) e se cria a União Internacional 
para a Conservação da Natureza (1948).A Guerra Fria, impulsiona o processo 
de institucionalização da questão ambiental e de seu reconhecimento como da 
política e do direito internacional, que tem como marcos a criação do Clube 
de Roma (1968), a realização da Conferência de Estocolmo sobre Meio Am-
biente Humano (1972), a publicação, em 1972, do estudo intitulado “Limites 

4 Sobre a evolução do Direito Internacional Ambiental ler: SILVA, Solange Teles da. 
Direito Ambiental Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009
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do Crescimento” e, ainda, o estabelecimento do Programa das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente (PNUMA), cuja maior contribuição tenha sido produ-
zir o “Relatório Brundtland”, em 1987, enfrentando questões relacionadas à 
promoção de um novo modelo de desenvolvimento, denominado de desen-
volvimento sustentável. E o fim da Guerra Fria sela o momento da deflagração 
da construção de uma agenda social internacional, mais especificamente na 
década de 1990, quando ocorre a Conferência das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUCED), que tratou de temas relacionados 
à degradação ambiental, mudançasclimáticas e a proteção da diversidade bio-
lógica. (OLIVEIRA, 2016)

A Convenção da Diversidade Biológica, adota em 1992, é considerada 
o marco jurídico internacional da proteção da diversidade biológica. A CDB 
cristalizou igualmenteem seu texto a proteção dos conhecimentos tradicionais 
associados à biodiversidade, o direito de participação dos detentores de conhe-
cimentos e a necessidade de repartição de benefícios. Os Estados reconheceram 
em passagem do preâmbulo “ (...) que é desejável repartir equitativamente os 
benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de inovações e 
de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sus-
tentável de seus componentes” (ONU, CDB, 1992).

Posteriormente, no artigo 8, j os Estados partes da Convenção se compro-
metem “a respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das 
comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais rele-
vantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”. Nesse 
mesmo dispositivo estabeleceram que os Estados deveriam incentivar a parti-
cipação dos detentores de conhecimentos tradicionais e a repartição equitativa 
dos benefícios advindos desse conhecimento. Cabe destacar que infelizmente o 
texto do dispositivo flexibiliza a atuação dos Estados ao dispor que engajamento 
se dará na “medida do possível” sem estabelecer parâmetros mínimos a serem 
alcançados pelas partes. (ONU, CDB, 1992)

No âmbito do Regime Internacional de Proteção da Biodiversidade, em 
especial da sua dimensão humana, a participação5de grupos minoritários da 
sociedade civile do Estado, na formulação e implementação de políticas públi-
cas voltadas à proteção da biodiversidade, passa a ter importância singular na 
afirmação dessa dimensão como um bem juridicamente tuteladosuscetível de 
responsabilização internacional6. 

5 Artigos 15, 16 e 17 da Convenção sobre Diversidade Biológica.
6 Artigo 3 da Convenção sobre Diversidade Biológica. 
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Essa perspectiva humana da biodiversidade e do conhecimento tradicio-
nal está em consonância com a Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1989) que no artigo6.1 esta-
belece o dever de consulta dos povos interessados sempre que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. 

O detalhamento do regime de acesso à recursos genéticos foi fixado pelo 
Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equi-
tativa de benefícios derivados de sua utilização, adotado durante a COP 10, em 
2010, em vigor internacionalmente desde 2014. O protocolo é responsável por 
tentar prover uma estrutura legal mais transparente para a repartição dos bene-
fícios derivados do uso e exploração da biodiversidade, sobretudo estabelecen-
do mecanismos voltados a mitigar os efeitos do desequilíbrio de forças e poder 
político-econômico presentes na utilização dos recursos genéticos e biológicos 
e também saberes e conhecimentos tradicionais relacionados à biodiversidade. 
(COSTA; OLIVEIRA, 2016)

Dentre as previsões do Protocolo de Nagoya merecem destaque a neces-
sidade de se obter consentimento prévio e informado dos países de origem dos 
recursos genéticos, biológicos, saberes e conhecimentos tradicionais e também a 
necessidade de se realizar uma repartição justa e equitativa dos benefícios, me-
canismos voltados a conter a biopirataria de bens tangíveis e intangíveis de alto 
valor para a indústria da biotecnologia.7

Os eventos que se sucedem, em âmbito internacional, que trataram de te-
mas relacionados com a questão ambiental, em especial a Rio+5 (1997), Rio+10 
(2002) e Rio+20 (2012), em que pese o fato de terem contribuído para ampliar 
o espectro de participação sociedade civil, dar visibilidade à causa e evidenciar 
novos desafios não deram origens a novos instrumentos jurídicos com força vin-
culante, sobretudo em se tratando da dimensão humana da biodiversidade. 

Além de repercutir temas como pobreza, mulheres, o papel a ser represen-
tado pela OMC na proteção ambiental, questões demográficas e degradação de 
solos as Conferências constataram a persistência da falta de um entendimento 
sobre o significado de desenvolvimento sustentável e sobre como implementá-lo.

7 Sobre o protocolo de Nagoya ler: COSTA, José Augusto Fontoura; OLIVEIRA, Liziane 
Paixão Silva. Killing the green goose: legal limits to develop and sell biodiversity goods. 
Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016, p. 145-158; CELI, Alina. Análisis 
del ordenamiento jurídico internacional sobre protección de los recursos genéticos: desafios 
y perspectivas en Uruguay a partir de la implementación del protocolo de Nagoya. Revista de 
Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 2016 p. 114-129; 
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Da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10) que 
ocorreu em Johanesburgo em 2002 decorre uma declaração política com um pla-
no de implementação, desprovido de meios de implementação e de cronogramas 
precisos. Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20), realizada no Rio de Janeiro em 2012, diante do clima de pessimismo e 
do esvaziamento com a ausência de chefes de Estado só foi possível reafirmar os 
princípios decorrentes da Rio-92.

Portanto, em matéria de biodiversidade e todas as suas dimensões, dentre 
elas, a humana, que trata de conhecimentos tradicionais associados, a principal 
contribuição formal e institucional ainda continua advindo da Conferência de 
1992 de onde originou a Convenção da Diversidade Biológica, considerada o 
marco regulatório e fundador do reconhecimento e da tutela dos conhecimentos 
tradicionais no âmbito do sistema das Nações Unidas e dos países signatários.

3.  Breve análise do marco legal da biodiversidade e dos conhecimentos 
tradicionais associados no Brasil

A tutela da biodiversidade no Brasil tem início com a Constituição Fede-
ral de 1988 que inaugura o Estado Ambiental de Direito (KRELL, 2017) ao trazer 
um capítulo específico (capítulo VI) para tutela do meio ambiente. 

A preocupação do constituinteem relação à temática ambiental pode ser 
explicada pela significativa mudança de paradigma mundial trazida pela Confe-
rência de Estocolmo sobre as ações concretas acerca da proteção e conservação 
do meio ambiente como instrumento imprescindível para a perpetuação da es-
pécie humana e demais espécies viventes (SIRVINSKAS, 2016).

Essa garantia de proteção é evidenciada no texto constitucional no caput 
do artigo 225 que preconiza “Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” (BRASIL, 1988).

Da análise do texto constitucional acima transcrito, observa-se que o 
constituinte determinou um dever de proteção e de garantia de um meio am-
biente ecologicamente equilibrado, propiciador da sadia qualidade de vida, in-
serindo-se, nesse contexto a proteção da biodiversidade e dos conhecimentos 
tradicionais associados. 

Ademais, os incisos II, IV e V do §1º do art.225 da Constituição bem 
como os arts. 215, § 1º, 216 e 231 ensejam arcabouçojurídico amplo e propício 
à proteção do Conhecimento Tradicional Associado. Isso porque os conheci-
mentos tradicionais associados ao patrimônio genético da biodiversidade (CTA) 
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integram o patrimônio cultural brasileiro e são direitos coletivos (MOREIRA; 
CONDE, 2017). 

Além do texto constitucional o Brasil aprovou o texto da CDB por meio 
do Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 1994, seguida da deposição do 
instrumento de ratificação junto à sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 
28 de fevereiro de 1994. Com isso, o Brasil se compromete internacionalmente 
com a observância da CDB passou a vigorar internacionalmente para o Brasil a 
partir de 29 de maio de 1994, conforme previsto no artigo 36. Posteriormente, o 
Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998, promulgou a CDB, com a determina-
ção para que essa fosse integralmente executada no Brasil, tal como previsto em 
seu texto original.8

No tocante a regulação específica do acesso e uso dos recursos genéticos 
da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados no Brasil o pri-
meiro instrumento normativo a tratar do tema foi a Medida Provisória n. 2.126-
16/01 que regulamentou os artigos. 1º, 8º, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 
3 e 4 da CDB.

Antes dessa Medida Provisória só existia a Lei n.9279/96 que disciplina a 
propriedade industrial estendendo o regime jurídico das patentes aos produtos 
gerados a partir de recursos da biodiversidade, numa clara mercantilização do 
meio ambiente. 

A lei de patentes internalizou e adequou a legislação brasileira ao Acordo 
sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, (TRIPs) 
mas não reconheceu a indissociabilidade entre a biodiversidade e os conheci-
mentos tradicionais associados, sendo portanto, alvo de muitas críticas. Na rea-
lidade, a lei estabelece um regime sui generis de propriedade intelectual que na 
percepção de SANTILLI (2005) desestimula a circulação de saberes e o inter-
câmbio dos recursos, algo que é fundamental no caso de questões agrícolas e de 
conhecimentos tradicionais. 

Decerto, o sistema de patentes não é adequado para a proteção dos co-
nhecimentos tradicionais, porque incompatível com as práticas e culturas dos 
povos tradicionais, que podem ver seu modo de viver arruinado pela lógica 
da economia de mercado. Conhecimentos tradicionais são direitos intelectu-
ais coletivos além de direitos humanos culturais. Isso porque apreservação dos 

8 Sobre efetividade da proteção da biodiversidade ler: MARTIN, Paul; LEUZINGER, 
Márcia Dieguez; SILVA, Solange Teles da. Improving the effectiveness of legal arrangements to 
protect biodiversity: Australia and Brazil. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 13, n. 2, 
2016 p. 24-37
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conhecimentos tradicionais está ligada diretamente à proteção da cultura e da 
identidade das comunidades tradicionais.

De acordo com o que estabelece a CDB, o regime de proteção tem que 
estar pautado em regimes bilaterias de acesso e repartição de benefícios subme-
tendo o acesso aos recursos fitogenéticos conservados ao consentimento prévio 
e a repartição dos benefícios da utilização (SANTILLI, 2005). 

Diante da necessidade de tutela do conhecimento tradicional associado, 
e adequação à CDB, é que surge a MP 2126-16/01, que,não obstante as críticas, 
trazia mais proteção ao CTA do que a atual Lei n13.123/2015 que a revogou na 
medida em que o consentimento dos povos e das comunidades tradicionais era 
condicionante absoluta para o acesso aos conhecimentos tradicionais.9

Em um contexto de incertezas quanto a proteção da biodiversidade no 
Brasil, haja vista a ausência de ratificação do Protocolo de Nagoya é aprovada em 
regime de urgência constitucional e sem a participação dos atores envolvidos a 
Lei n.13.123/2015, denominada de “novo” marco legal da biodiversidade. 

Na concepção de José Everton da Silva (2016, p. 219) a Lei n. 13.123/2015 
representa uma “tragédia normativa”, porque “é claramente favorável ao capital 
em detrimento das populações envolvidas, não há uma justa recompensa, em 
alguns casos pode nem haver recompensa”. 

Exatamente pela ausência de um processo de construçãodemocrática com 
a participação dos interessadosna elaboração da Lei n. 13.123/2015 é que se pode 
afirmar que houve uma clara violação de direitos humanos dos povos tradicio-
nais e das comunidades indígenas tanto na elaboração como na execução da Lei 
n.13.123/2015 em claro desrespeito ao direito de consulta e do consentimento 
prévio, livre e informado. 

Além disso, a lei reduziu a proteção jurídica antes existente na MP 2186-
16/01 na medida em que criou hipóteses em que o acesso ao CTA pode ocorrer 
sem a exigência do consentimento prévio e informado e sem a obrigação de 
repartição de benefícios. Segundo o artigo 9º da lei só haverá obrigatoriedade 
de anuência prévia para o acesso ao conhecimento tradicional de origem identi-
ficável, classificação que não existia na MP 2126-16/01. 

Não bastasse isso, a Lei n.13.123/2015 suprimiu o que dispunha o parágrafo 
1º do art. 8º da MP 2126-16/01 que reconhecia o direito das comunidades 

9 Sobre a nova lei ler a coletânea: MOREIRA, Eliane Cristina Pinto et al. (Org.). A “nova” 
lei n.º 13.123/2015 no velho marco legal da biodiversidade: entre retrocessos e violações de 
direitos socioambientais. São Paulo: Instituto “O direito por um Planeta Verde”, 2017. Disponível 
em <http://www.planetaverde.org/arquivos/biblioteca/arquivo_20170303100927_2758.pdf> 
Acesso em: 14 set. 2017.;
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indígenas e das comunidades locais para decidir sobre o uso de seus conheci-
mentos tradicionais associados ao patrimônio genético do País. 

A lei está em desacordo, portanto, a Convenção 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), que foi incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro pelo Decreto n. 5.051/2004, que impõe no artigo 6.1, a o dever de “con-
sultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particular-
mente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente”.

Diante desta violação o sistema de controle da OIT pode ser acionado e 
fundamentar reclamações contra o Brasil e, internamente, o Poder Judiciário 
pode ser chamado a realizar o controle de convencionalidade, que será objeto de 
análise neste artigo.10

4.  Controle de convencionalidade da lei n. 13.123/2015: Violação ao 
dever de consulta e ao direito à participação 

Antes analisar a (in)convencionalidade da Lei n. 13.123/2015 é importan-
te tecer alguns comentários sobre o controle de convencionalidade no ordena-
mento jurídico brasileiro. Isso porque, no momento em que o Brasil incorpora 
ao sistema jurídico convenções internacionais e tratados de direitos humanos, 
está assumindo a responsabilidade de que todo o ordenamento jurídico esteja 
em conformidade com eles. Reconhece-se, destarte, a necessária interação entre 
a Constituição e os Tratados de modo a tutelar os direitos humanos. 

4.1.  Aspectos gerais do controle de convencionalidade

O controle de convencionalidade11 refere-se à possibilidade de aferição de 
compatibilidade dos atos normativos nacionais aos tratados de direitos huma-
nos ratificados pelo governo e em vigor no país (MAZZUOLI, 2016). Manuel E. 

10 Importante destacar que não é objetivo deste artigo fazer a análise dos mecanismos 
de controle da Convenção n. 169 no âmbito da OIT. No entanto, para os que quiserem 
incursionar nessa temática tem-se o livro “A nova Lei n.13.123/2015 no velho marco legal da 
biodiversidade: entre retrocessos e violações de direitos socioambientais”, em especial artigo 
escrito por Tarin Cristino Frota Mont’Alverne; Liziane Paixão S. Oliveira e Edwiges Girão 
(2016, p. 261-270).

11 Segundo Mazzuoli (2016) a expressão “controle de convencionalidade” foi utilizada, 
pela primeira vez, pelo Conselho Constitucional Francês na Decisão 74-54 DC, de 15 de 
janeiro de 1975, que tratava da análise de constitucionalidade de uma lei que versava sobre 
a interrupção voluntária da gestação, tendo em vista a possibilidade de violação do “direito 
à vida”, assegurado no art. 2º da Convenção Europeia de Direitos do Homem, ratificada e 
reconhecida pelo Estado Francês.
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Ventura Robles (2011,p.387) destaca que o controle de convencionalidade “con-
siste en el ejercicio o mecanismo de comparación entre el derecho interno y el dere-
cho supranacional por los tribunales nacionales, o bien por la Corte Interamerica-
na en el caso concreto a que nos vamos a referir”. Para Robles (2011) o objetivo do 
controle é dar um efeito útil às normas da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos nos casos concretos.

Segundo Manoel Ventura Robles (2011) a primeira vez que a Corte IDH 
utiliza o termo “controle de convencialidade” formalmente, ocorre no ano de 
2006, quando julgou o caso Almoacid Arellano Vs. Chile. Nesse caso a própria 
Corte IDH salienta quequando um Estado ratifica um tratado como a Conven-
ção Americana, seus juízes estão submetidos a ela devendo exercer um controle 
de convencionalidade entre a norma interna e a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos12:

Ainda em 2006 no caso Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú a Cor-
te IDHesclareceu que quando um Estado ratifica um tratado internacional como 
a Convenção Americana os juízes estão submetidos a ela e devem zelar para que 
sua eficácia não seja anulada pela aplicação de leis contrárias a seus dispositi-
vos. No julgamento ficou claro que “los órganos del Poder Judicial deben ejercer 
no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en 
el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales corres-
pondientes”((CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006).

12 124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de 
la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga 
a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por 
la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. 125. En 
esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “[s]egún el derecho internacional las 
obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su 
incumplimiento el derecho interno”150. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. (grifo nosso) Caso Almoacid 
Arellano Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas). Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_154_esp.pdf. Acesso em 7 jul 2020. 
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Em 2011 ao julgar o caso Gelman Vs. Uruguay, a Corte-IDH também 
destacou a relevância do controle de convencionalidade e destacou que qualquer 
autoridade pública e não apenas o Poder Judiciário teria o dever de realizar o 
controle13.

Consoante Paola Alvarado, em pesquisa feita em 2013 para sua tese de 
doutorado, a Corte IDH já tinha feito referência ao controle de convenciona-
lidade em 20 casos contenciosos e em algumas resoluções podendo-se extrair 
que o controle é um dever do juiz nacional de modo a garantir a efetividade das 
normas interamericanas de proteção. (ALVARADO, 2013).

O fenômeno da verificação da convencionalidade é extremamente impor-
tante para proteção dos direitos humanos no âmbito doméstico e para a conso-
lidação do diálogo com o sistema interamericano de proteção dos direitos hu-
manos, contribuindo para aplicação harmônica, ordenada e coerente do direito 
interno com o bloco de direitos humanos e o acervo jurisprudencial da Corte 
IDH (BAZAN, 2011).

No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro há, portanto, um duplo 
controle para a observância dos direitos humanos: (i) o controle de constitucio-
nalidade, que verifica a compatibilidade formal e material dos atos normativos 
em relação ao bloco de constitucionalidade existente e o(ii) controle de con-
vencionalidade, que verifica a compatibilidade material dos atos normativos em 
relação aos tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Enquanto o controle de constitucionalidade busca proteger e assegurar a 
supremacia normativa da Constituiçãoo controle de convencionalidade tem o 
objetivo de prevenir uma responsabilidade de internacional através da adequa-
ção do direito interno ao direito internacional (ZÚÑIGA, 2013). 

13 193. Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 
Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga 
a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 
aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control 
de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana , evidentemente 
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes 
y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención America” 
(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2011, p. 57). Caso Gelman Vs. 
Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana 
de 20 de marzo de 2013, p.57. Disponível em https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/
gelman_20_03_13.pdf. Acesso em 7 jul 2020.
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O suporte para o controle de convencionalidade decorre do próprio tex-
to constitucional na medida em que reconhece o estatuto constitucional dos 
tratados de direitos humanos14 no artigo 5º, §§ 2º15 e 3º16, com aplicabilidade 
imediata (artigo 5º, §1º) e determina, no artigo 4º, II, a prevalência dos direitos 
humanos17. (BRASIL, 1988)

Compreende-se, portanto, que no tocante aos direitos humanos, deve-se 
aplicar, com lastro na hermenêutica dialógica, a norma de direito interno ou 
internacional que garanta proteção integral do indivíduo e da coletividade18. 

14 Não se comunga com a tese do Supremo Tribunal Federal veiculada no recurso 
extraordinário n. 466.343 de que apenas os tratados de Direitos Humanos ratificados 
após a EC 45/04 pelo procedimento de emenda teriam status constitucional, possuindo os 
demais tratados status supralegal. Vale lembrar o voto do Ministro Celso de Mello, no seu 
entendimento os tratados de direitos humanos tem hierarquia de norma constitucional e os 
demais tratados alcançariam status supralegal. Compreende-se, seguindo a corrente defendida 
Cançado Trindade e Flávia Piovesan, que todos os tratados de direitos humanos possuem 
status constitucional (norma materialmente constitucional) e que o § 3º do art. 5º veio apenas 
para fortalecer a constitucionalidade e observância dos mesmos, conferindo um caráter formal 
de Emenda Constitucional (norma materialmente e formalmente constitucional). 

15 O art. 5º, § 2º , da CF: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 1988)

16 Art. 5º, § 3o , da CF: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído 
pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)” (BRASIL, 1988).

17 “HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL 
COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
– Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente 
no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio 
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à 
pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. – O Poder Judiciário, 
nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode 
ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito 
interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das 
proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e 
dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção 
aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito 
à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. – Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n.º 7, c/c o 
Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano”. 
(STF, 2ª. Turma. HC 96.772-SP. Rel. Min. Celso de Mello. Publicação DJE 21/08/2009).

18 Em linha próxima do que aqui se defende, Valério de Oliveira Mazzuoli destaca que 
“no que tange ao tema dos “direitos humanos” é possível falar na existência de um monismo 
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Diante disto, é possível que um ato normativo seja compatível com o texto da 
Constituição Federal, mas que seja inconvencional, por violar algum tratado de 
direitos humanos ratificado pelo Brasil.

4.2.  O controle de convencionalidade da lei 13.125/2015

É possível aplicar o controle de convencionalidadeda Lei n. 13.123/2015 
frente as violações dos dispositivos da Convenção da OIT e da CDB sobre o de-
ver de consulta e de participação dos povos indígenas?

É possível verificar no texto da Lei n. 13,123/2015 diversas “violações a 
direitos humanos de povos indígenas e comunidades tradicionais” (LOUREIRO, 
Et alli, 2017b, p. 241) O dever de consulta e o direito à participaçãodos povos 
indígenas e tribais, previsto tanto na Convenção 169,(artigos 2, 6, 7,15, 22, 23)19, 

internacionalista dialógico. Ou seja, se é certo que à luz da ordem Jurídica internacional os 
tratados internacionais sempre prevalecem à ordem jurídica interna (concepção monista 
internacionalista clássica) não é menos certo que mesmo se tratando dos instrumentos que 
versam direitos humanos pode haver coexistência e diálogo entre eles e as normas de Direito 
interno. Em outros termos, no que tange às relações entre os tratados internacionais de direitos 
humanos e as normas domésticas de determinado Estado, é correto falar num “Diálogo das 
fontes”. (MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 10. ed., 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.112-114).

19 Art. 2.1 da Convenção: Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, 
com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a 
proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.

 Art. 6 da Convenção: Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
[…] b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar 
livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os 
níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de 
outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes.

 Art. 7.2 da Convenção: A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e 
educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária 
nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos 
especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a 
promoverem essa melhoria [grifo nosso]. 

 Art. 15.1 da Convenção: Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes 
nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses 
povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados 
[grifo nosso]. 

 Art. 22. 1 da Convenção: Deverão ser adotadas medidas para promover a participação 
voluntária de membros dos povos interessados em programas de formação profissional de 
aplicação geral.

 Art. 23.1 da Convenção: O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades 
tradicionais e relacionadas com a economia de subsistência dos povos interessados, tais como a 
caça, a pesca com armadilhas e a colheita, deverão ser reconhecidas como fatores importantes 
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como na CDB, nos artigos 8, j “aprovação e a participação dos detentores desse 
conhecimento” , no art. 15 “consentimento prévio fundamentado” e no art. 19 
“concordância prévia fundamentada”, (Artigos 8, j; 15 e 19)20, sãoessenciais para 
a garantia da autodeterminação dos povos devendo o Estado criar os mecanis-
mos necessários para sua implementação.21

“Embora a Corte Interamericana ainda não tenha se pronunciado sobre 
um caso de violação de conhecimentos tradicionais de povos indígenas ou tri-
bais, envolvendo o direito à consulta livre, prévia e informada e a repartição justa 
e equitativa dos benefícios decorrentes do acesso ao conhecimento tradicional 
associado ao patrimônio genético, a Corte já desenvolveu uma jurisprudência 
consistente acerca da interpretação dos direitos territoriais indígenas e tribais e 
direito à consulta prévia qualificada, utilizando como marco hermenêutico os 
artigos 21 e 23 relacionados com os artigos 1.1 e 2, todos da CADH.” (LOREIRO, 
et alli,2017, p.254)

A Corte IDH, no Caso Povo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Equador, 
dispôs que é dever do Estado efetivar as consultas prévias e obter o consentimen-
to das comunidades tradicionais. 

El Convenio n. 169 de la OIT se aplica, inter alia, a “los pueblos tribales en 
países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les 
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total 
o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial”, y por el cual los Estados “deberán asumir la responsabilidad de desar-
rollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 
sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el 
respeto de su integridad (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HU-
MANOS, 2012, p. 44).

Diante disto a não observância da Lei n.13.123/2015 ao dever de con-
sulta e ao direito à participação tanto no processo de elaboração como em seus 

da manutenção de sua cultura e da sua autossuficiência e desenvolvimento econômico. Com 
a participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos deverão zelar para que 
sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades.

20 Artigos 8, j “aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento”, no art. 15 
“consentimento prévio fundamentado” e no art. 19 “concordância prévia fundamentada”,

21 “Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 1. Os Estados-partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e 
pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, 
origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.” 
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dispositivos, têm uma clara violação da Convenção 169 da OITcomo da CDB 
devendo passar pelo crivo do controle de convencionalidade no Brasil. 

Como visto acima, o controle de convencionalidade deve ocorrer inicial-
mente no âmbito interno e pode ser realizado tanto pelo Poder Judiciário, de 
ofício ou mediante provocação de qualquer pessoa (controle difuso), como pre-
ventivamente ou repressivamente pelos poderes Legislativo e Executivo. 

No caso em epigrafe, o controle preventivo de convencionalidade pelo 
Legislativo poderia ter ocorrido no momento de elaboração e aprovação da lei, 
uma vez que essa deveria estar em conformidade com as convenções ratificadas 
pelo Brasil, a exemplo da Convenção 169 da OIT e da CDB. Ademais o controle 
poderia ocorrer no âmbito do Executivo a partir do veto presidencial por ve-
rificar a incompatibilidade com as convenções. Vale lembrar que pelas regras 
de direito internacional o Estado é responsável pela implementação dos textos 
internacionais no âmbito interno. (ONU, 1969)22

Essa perspectiva teórica está em conformidade com o posicionamento da 
Corte IDH para o controle referente aos instrumentos regionais interamerica-
nos, muito embora não tenha sido observada no tocante a Lei n.13.123/15. 

No que concerne ao controle jurisdicional de convencionalidade, Ma-
zzuoli (2015) defende a possibilidade de um controle concentrado no Supremo 
Tribunal Federal por meio dasações de controle de constitucionalidade (ADIn, 
ADO, ADC, ADPF) sempre que o parâmetro de controle for um tratado de di-
reitos humanos formal e materialmente constitucionais (aprovados pela siste-
mática do artigo 5º, §3º daCF/88). Nesse caso somente os legitimados do arti-
go 103da Constituição23 é que poderiamingressar com a ação suscitando a (in) 
convencionalidade24.

22 Artigo 27 e 16 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969. 
23 Art. 103, CF. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória 

de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a 
Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o 
Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical 
ou entidade de classe de âmbito nacional.

24 Para Mazzuolli (2015, p. 146): “[...] se a Constituição possibilita sejam os tratados de 
direitos humanos alçados ao patamar constitucional, com equivalência de emenda, por questão 
de lógica deve também garantir-lhes os meios que prevê a qualquer norma constitucional ou 
emenda de se protegerem contra investidas não autorizadas do direito infraconstitucional. 
Nesse sentido, é plenamente defensável a utilização das ações do controle concentrado, como 
a ADIn (que invalidaria erga omnes a norma infraconstitucional por inconvencionalidade), 
a ADECON (que garantiria à norma infraconstitucional a compatibilidade vertical com 
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Com todo respeito a tese de Mazzuoli no tocante ao controle concentrado 
de convencionalidade compreende-se que o referido controle pode ser realizado 
pelo Supremo Tribunal Federal sempre que houver uma violação da ordem in-
terna a qualquer tratado de direitos humanos. Ou seja, mesmo os tratados que 
reconhecidos apenas como materialmente constitucionais, incorporados pelo 
artigo 5, §2º, CF, como os tratados formalmente e materialmente constitucio-
nais, internalizados com status de emenda constitucional pelo art. 5, §2º, CF, 
podem servir de parâmetro para o controle concentrado de convencionalidade 
a ser realizado no âmbito do Supremo Tribunal Federal pelo rol de legitimados 
do art. 103, CF. 

Vê-se, portanto, que o controle de convencionalidade deve ser realizado 
primariamente por qualquer juiz ou Tribunal de ofício ou por meio de provoca-
ção de qualquer brasileiro (controle difuso) ou diretamente no Supremo Tribu-
nal Federal pelo rol de legitimados previstos no art. 103, CF (controle concen-
trado) sempre que houver violação a tratado internacional de direitos humanos 
ratificados pelo Brasil (art. 5º, § § 2º e 3º, CF). Além disso, é possível que o refe-
rido controle seja realizado pelo Legislativo ou Executivo, de maneira preventiva 
ou repressiva, para garantir o diálogo com a ordem internacional.

Somente se as autoridades públicas estatais não realizarem esse controle é 
que a Corte IDH será acionada no âmbito da jurisdição internacional, de modo 
a preservar o princípio da subsidiariedade. Na trilha desse raciocínio destaca-
Augusto César Leite Resende (2019, p. 130) “Em caso de omissão ou de atua-
ção ineficiente do Poder Judiciário brasileiro, abrem-se as portas da jurisdição 
interamericana, que poderá realizar o chamado controle de convencionalidade 
externo para a tutela dos direitos humanos”.

Ao desrespeitar normas da Convenção 169 da OIT bem como da Conven-
ção da Diversidade Biológica a Lei n.13.123/15 deveria ser declarada inconven-
cionalde ofício ou por meio de provocação por qualquer pessoa física ou jurídica 
por meio do controle difuso. É possível ainda que qualquer dos legitimados do 
art. 103, CF acionem diretamente o Supremo Tribunal Federal por meio de Ação 
Direta de Inconvencionalidade para que realize o controle da Lei n.13.125/15 
haja vista a compreensão de que tanto a Convenção 169 da OIT como a Con-
venção da Diversidade Biológica, ambas ratificadas após a promulgação da 

um tratado de direitos humanos formalmente constitucional), e até mesmo a ADPF (que 
possibilitaria o cumprimento de um “preceito fundamental” encontrado em tratado de 
direitos humanos formalmente constitucional), não mais baseadas exclusivamente no texto 
constitucional, senão também nos tratados de direitos humanos aprovados pela sistemática do 
art. 5.º, § 3.º, da Constituição e em vigor no país”.



510 

Liziane Paixão Silva Oliveira | Clara Cardoso Machado Jaborandy | Dimas Pereira Duarte Júnior

Constituição de 1988, visam a tutela de direitos humanos dos povos indígenas e 
das comunidades tradicionais. 

A inconvencionalidade da Lei n.13.125/15 centra-se no direito à consulta 
livre, prévia e informada dos povos indígenas e comunidades tradicionais, tanto 
no que se refere à sua ausência no próprio processo legislativo de elaboração da 
lei, quanto às exceções legais previstas para o afastamento da necessidade desta 
consulta qualificada, como, por exemplo, nos casos de conhecimento tradicional 
associado de origem não identificável.

Ante o exposto, a Lei n.13.125/15 deve ser declarada inconvencional e 
será invalidada no ordenamento jurídico brasileiro por desrespeitar o dever de 
consulta durante o processo legislativo. A eficácia da referida decisão é retroativa 
como regra (efeitosex tunc) eos termos da antiga MP que foi revogada voltarão a 
ter validade uma vez que a norma revogadora está em dissonância com tratados 
internacionais de direitos humanos, em especial à Convenção 169 da OIT e a 
Convenção de Diversidade Biológica.

5.  Conclusão

O diálogo entre o direito interno e o direito internacional é uma realidade 
que não pode ser ignorada pela doutrina e pelos Poderes Públicos no Brasil, má-
xime quando se está em questão a violação a direitos humanos.É necessário que 
o jurista compreenda a relação dialógica que deve existir entre a Constituição e 
os Tratados de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil de modo a buscar ins-
trumentos que garantam a tutela desses direitos. 

Partindo-se da dimensão humana da biodiversidade e da compreensão de 
que a Convenção 169 da OIT e a Convenção da diversidade biológica ratificadas 
pelo Ordenamento Jurídico brasileiro servem de parâmetro para o controle de 
convencionalidade na medida em que se inserem na tutela de direitos humanos, 
conclui-se que a Lei n.13.125/15 deve ser declarada inconvencional, por violar o 
dever de consulta e o direito à participação. 

Defende-se neste artigo que esse controle de inconvencionalidade ocorra 
tanto no âmbito difuso, por meio de decisão de qualquer juiz ou tribunal, ou no 
âmbito concentrado através de propositura de ação por quaisquer dos legitima-
dos do art. 103 da Constituição Federal. 

Somente no caso de omissão do Estado Brasileiro é que a Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos pode ser acionada para realizar o referido 
controle, em consonância com o princípio da subsidiariedade. Logo, é dever 
do Judiciário brasileiro, caso venha a ser instado a se manifestar, realizar o 
referido controle. 
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REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM 
REGIME DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICO: DO 

PROTECIONISMO DEFENSIVO À REINVENÇÃO 
INSTITUCIONAL (1978-2020)1

Fábio Albergaria de Queiroz2

Guilherme Lopes da Cunha3

Liziane Paixão Silva Oliveira4

1.  Introdução

Situada no centro-norte da América do Sul, a região amazônica, recortan-
do os territórios de Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, 

1 As opiniões expressas no texto são de responsabilidade exclusiva dos autores, não 
refletindo necessariamente a opinião institucional da Escola Superior de Guerra ou do 
Ministério da Defesa. A pesquisa é parte do projeto de pesquisa “O Complexo Regional de 
Segurança da América do Sul: uma proposta de revisão teórica a partir das variáveis polaridade 
e relações com potências externas.”

2 Doutor em Relações Internacionais - Universidade de Brasília (UnB) e Professor 
Adjunto da Escola Superior de Guerra (ESG). Essa pesquisa é produto resultante do estágio 
pós-doutoral desenvolvido pelo autor junto ao Departamento de Estudos Latino-Americanos 
da Universidade de Brasília (ELA/UnB). Email: fabioaq@hotmail.com.

3 Doutor em Economia Política Internacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e Professor Adjunto da Escola Superior de Guerra (ESG). Email: guilhermelopes11@
hotmail.com.

4 Doutora em Direito pela Universidade d’Aix-Maeseille III, Mestre em Direito pela UnB, 
Professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do UniCEUB, Professora do 
Mestrado em Direitos Humanos da UNIT, Estágio Pós-doutoral na UnB, Bolsista CAPES e 
FAPITEC/SE (2017-2018), Líder do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Inovação 
– CNPq. 
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Suriname e Guiana Francesa (território ultramarino francês), ocupa em torno de 
7.800.000 km2, o que corresponde a 40% da área total do subcontinente (QUEI-
ROZ, 2012). Ostentando, em seus domínios, 30% das florestas tropicais, quase 
20% do estoque global de água doce superficial disponível e 1/3 do estoque ge-
nético planetário5, o bioma Amazônico sobressai nos debates internacionais 
contemporâneos não somente devido aos recursos naturais, desenvolvimento 
sustentável, mudança do clima e biodiversidade, mas também pelo repositório 
de matéria prima para revoluções tecnológicas6. Isso motiva o pensamento de 
que a Amazônia é tema incontornável. 

Ao buscar a conjugação de esforços para o desenvolvimento harmônico 
deste espaço estratégico, os países amazônicos se deparam com grandes desa-
fios, mas, também, oportunidades. Papel fundamental nesse intento é atribuído 
ao Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e à Organização do Tratado de 
Cooperação Amazônica (OTCA), que tem no equilíbrio entre desenvolvimento 
socioeconômico, científico e tecnológico, além da preservação do meio ambien-
te um de seus princípios basilares.

Assim, ante à complexidade de um cenário cujo destino de seus atores se 
entrelaça de forma inevitável, somos instados a refletir acerca de vetores e movi-
mentos capazes de moldar o tabuleiro geopolítico amazônico. E uma das muitas 
questões paradigmáticas que surgem remete a uma análise interpretativa sobre o 
significado das relações entre os países amazônicos. 

Esse questionamento apresenta-se como o fio condutor capaz de cata-
lisar medidas efetivas de cooperação entre os estados amazônicos, a fim de 
que a profusão de potencialidades possa ser fonte de recursos para incentivar 
a autonomia pelo desenvolvimento. Uma etapa crucial desse processo é com-
preender o sentido que une os países amazônicos em torno de proposições 
cooperativas, os efeitos delas resultantes e os mecanismos institucionais que 
precisam ser aprimorados para lidar com desafios multidimensionais. Nes-
se processo, buscam-se elementos que permitam verificar as contribuições 
do multilateralismo amazônico na constituição da ontologia de um regime 
internacional.

5 Segundo Silva (2005, p.67), o bioma amazônico destaca-se como a maior reserva 
mundial de biodiversidade.

6 Para Cunha, Queiroz e Martinez (2020), uma das áreas que sobressai no conhecimento 
científico e tecnológico é a Biotecnologia, que amplia a importância geopolítica de regiões 
biodiversas, como é o caso da América do Sul e, mais especificamente, da Amazônia.
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2.  A epistemologia na construção de Regimes: uma proposta amazônica

A partir da década de 1980, vários teóricos das Relações Internacionais 
passaram a trabalhar sistematicamente o conceito de Regime7, o que culminou 
no desenvolvimento de uma ampla literatura acerca do tema que, por isso, nos 
remete à tarefa inicial de definir qual o termo mais adequado a ser utilizado e os 
parâmetros de validade do conceito no contexto amazônico.

Uma das definições pioneiras e, ainda hoje, uma das mais importantes e 
referenciadas, aquela com a qual as demais dialogam, gravita em torno da con-
vergência entre atores. Imbuída desse sentido, uma definição foi proposta por 
KRASNER (1982, p.185-6), que conceituou os regimes como sendo “conjuntos 
de princípios, normas, regras e procedimentos decisórios, implícitos ou explíci-
tos, ao redor dos quais convergem as expectativas dos atores em uma dada área 
temática das relações internacionais”.

A teoria produzida por KRASNER (1982) foi um pilar para que se enten-
dessem as características axiológicas que galvanizam vínculos entre atores que, 
mesmo sendo diferentes e guiado por interesses próprios, convergem em um 
sistema de valores. Nesse contexto, i) os princípios são entendidos como crenças 
de fatos e causação, ii) as normas como padrões de comportamento definidos em 
termos de direitos e obrigações, iii) as regras como prescrições ou proscrições 
para as ações e, por fim, iv) os procedimentos de decisões como práticas para 
fazer e implementar as escolhas coletivas (KRASNER, 1982)8. 

Apesar de sua utilidade empírica, ROMÁN (1998), estudioso da coopera-
ção entre os países amazônicos, acredita que as perspectivas teóricas existentes, 
em geral, não explicam satisfatoriamente o processo de amadurecimento de um 
regime, tampouco seus resultados. Para o autor, isso ocorre porque essas aborda-
gens teóricas preocupam-se, sobremodo, em entender como determinadas ins-
tituições orientam a cooperação internacional, resultando numa maior ênfase 
nas instituições e nas negociações que ocorrem no âmbito internacional do que 
nos resultados da cooperação em si. Tornam-se, portanto, conceitos estáticos 
e incapazes de captar a característica variante dos regimes. Para corrigir esta 

7 O termo foi introduzido nas Relações Internacionais por John Ruggie, em 1975, que 
definiu regime como um grupo de expectativas mútuas, regras e regulamentos, planos, energias 
organizacionais e compromissos financeiros que são aceitos por um grupo de Estados.

8 Por meio de suas regras específicas, os Regimes Internacionais constrangem o 
comportamento de seus integrantes, afetam as decisões dos protagonistas sobre quais assuntos 
irão integrar suas agendas políticas, determinam quais atividades são legítimas ou condenáveis 
e, ainda, influenciam se, quando e como os conflitos que surgem são resolvidos.
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discrepância, ROMÁN (1998, p.59) entende que é imprescindível que se avalie a 
efetividade do regime ao longo do seu processo de desenvolvimento.

Convergindo com essas assertivas, está a proposta de LEVY, YOUNG e 
ZURN (1995) que sugere a existência de arranjos conceituais concebidos a par-
tir da combinação da realidade empírica com os diversos efeitos dos regimes ao 
longo do tempo, após sua implementação. Esse método permitiu-lhes tipificar os 
regimes associando o grau de formalidade normativa dos mesmos com a conver-
gência de expectativas dos atores integrantes, como nos mostra o quadro abaixo:

Quadro 1: Classificação dos Regimes quanto à formalidade e expectativas

Fonte: LEVY, YOUNG e ZURN (1995)

Desta forma, buscando uma definição alternativa capaz de dirimir as limi-
tações citadas, ROMÁN (1998, p.65) propõe que os regimes internacionais sejam 
definidos como “instituições sociais compostas de princípios, normas, regras e 
procedimentos de tomada de decisão, previamente acordados, que governam ou 
pretendem governar a interação dos atores em áreas temáticas específicas”.

Segundo FILHO (2005; p.52-53), ao acrescentar a expressão “que preten-
dem governar”, este conceito admite, diferentemente dos anteriores, a possibili-
dade de um regime ser estabelecido e executado, mas, ainda assim, sem produzir 
os resultados esperados. Isso porque o processo de negociação no plano interna-
cional é diferente do plano doméstico, em parte devido a conflitos entre os dois 
níveis de análise onde ameaças aos interesses individuais dos Estados, por vezes, 
os constrangem a fazer certas concessões, levando, então, a negociações que po-
dem resultar em decisões vagas. Considerando tais marcos conceituais em qual 
tipologia estaria inserido, então, o caso amazônico? Para responder a essa per-
gunta, urge analisarmos a evolução normativa dos esforços empreendidos tendo, 
como ponto de partida, a celebração do Tratado de Cooperação Amazônica.
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3.  Evolução normativa no multilateralismo amazônico

A partir de iniciativa brasileira, em 1978, os oito países amazônicos assi-
naram, em Brasília, o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA). Composto de 
28 artigos em sua versão definitiva, quanto à essência do texto o TCA pode ser 
adequadamente qualificado como um Acordo-Quadro, aquela modalidade de 
tratado que estabelece diretivas gerais para que, a partir de então, se construam 
os mecanismos adicionais necessários para que os objetivos traçados sejam al-
cançados. Analisando-o desde seu preâmbulo, é possível identificar os princípios 
fundamentais que deram forma ao corolário norteador da cooperação regional 
amazônica tal como concebida. São eles:

1) A competência exclusiva dos países da região no desenvolvimento da 
Bacia Amazônica (preâmbulo);

2) O direito soberano de cada Estado na utilização e preservação dos re-
cursos naturais e na política de desenvolvimento das áreas amazônicas 
em seus territórios, sem interferências de terceiros, ainda que mem-
bros do Tratado (preâmbulo; art. IV; XVI);

3) A cooperação regional como facilitador da consecução desses dois ob-
jetivos (preâmbulo, art. XI);

4) O equilíbrio e a harmonia entre desenvolvimento e proteção ecológica 
(preâmbulo; art. I e VII), um tema ainda debutante nas relações inter-
nacionais de então;

5) A igualdade absoluta, garantida pela regra da unanimidade para todas 
as decisões importantes a serem tomadas pelos Estados-Membros (art. 
XXV);

6) O intercâmbio de informações, a colaboração em pesquisas científicas 
e tecnológicas (inclusive com a participação de organismos interna-
cionais desde que se julgasse necessário e conveniente) e o comparti-
lhamento das experiências nacionais em matéria de desenvolvimento 
regional e preservação ambiental (preâmbulo, artigo VII e IX).

Considerando, pois, tais princípios, vê-se como um aspecto relevante do 
TCA a forma como foi estabelecido seu modus operandi, ou seja, com a afirma-
ção da soberania precedendo a cooperação. Enquanto, por um lado, assegurou-
-se aos oito signatários a responsabilidade exclusiva sobre as zonas amazônicas 
localizadas em seus respectivos territórios, por outro, relegou-se à seara da coo-
peração regional a realização de medidas de complementação que reforçassem 
as ações de interesse comum (e mesmo assim limitadas a um grupo restrito de 
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assuntos) a serem executadas em seus territórios. Institui-se, dessa maneira, uma 
confirmação de que os planos nacionais de desenvolvimento eram a prioridade.

Em parte, esta perspectiva é resultado das significativas alterações realiza-
das no anteprojeto do TCA tal qual concebido pelo Itamaraty, o grande artífice 
da proposta. Em essência, isso se traduz em uma indicação de que um estreito 
comprometimento entre as partes em áreas sensíveis como, por exemplo, se-
gurança e defesa, não era visto com bons olhos, provavelmente pelo temor da 
ingerência vicinal (sobretudo do Brasil) em temas intrinsecamente ligados à es-
tabilidade política e à integridade territorial. Por isso, textos como “a colabora-
ção para a defesa e desenvolvimento dos respectivos territórios amazônicos” e “a 
preservação das condições de segurança e prosperidade destes territórios”, alvos 
de objeções que poderiam comprometer o desfecho das negociações, foram su-
primidos (QUEIROZ, 2012; p.330). 

Depois de aceitar, ainda que a contragosto, a rejeição da proposta de uma 
cooperação para a defesa regional, o esforço do Itamaraty direcionou-se para 
outro tema igualmente sensível: a integração física amazônica. Em discurso 
proferido na abertura da segunda reunião preparatória do Pacto Amazônico, 
o chanceler Azeredo da Silveira afirmou que “o que se deseja é preencher as la-
cunas e mobilizar a cooperação numa área até agora sem aproveitamento: a da 
integração física” (SILVEIRA, 1978; p.54). De acordo com Silveira, a ausência de 
uma infraestrutura adequada era o grande motivo que impunha à região tantas 
dificuldades para desenvolver-se (ANTIQUERA, 2009; p.07).

Como esperado, esse tema, por sua amplitude e potenciais implicações, 
também foi motivo de objeções, principalmente por parte de Peru e Bolívia, os 
primeiros a se manifestarem contrariamente à plena vinculação a um compro-
misso tão inclusivo. A prioridade destes países, apoiados pela Venezuela, esta-
va em promover a integração física dos territórios amazônicos às respectivas 
economias antes de integrá-los ao Brasil, país mais desenvolvido e, ainda, visto 
como uma ameaça (COSTA, 1987; p.28). 

Portanto, textos que pressupunham metas ambiciosas e, igualmente, vin-
culativas como “o reconhecimento das partes de que a integração física é um 
requisito indispensável ao processo de desenvolvimento regional” foram substi-
tuídos, neste caso específico pela sentença de que “as Partes Contratantes coin-
cidem na conveniência de criar uma infraestrutura física adequada” (art. X), 
dispositivo jurídico menos cobiçoso (ainda que complexo) e que, concomitante-
mente, demandava menor grau de comprometimento (CAUBET, 2006; p.173).

A análise do cenário descrito permite-nos inferir que o Brasil priorizou a 
adesão dos países amazônicos ao TCA à defesa enfática de sua proposta original, 
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o que significou renunciar a temas que eram considerados basilares para as pre-
tensões do País, como a cooperação para a defesa e para a integração. As palavras 
do presidente Ernesto Geisel a esse respeito são esclarecedoras. No discurso pro-
ferido durante a solenidade de assinatura do TCA, enfatiza ele que:

“A soberania que se valoriza e reforça no Tratado não é, contudo, apenas ou 
principalmente a regional, mas antes dela, a nacional, que constitui sua fonte 
primária e intocável. A ocupação da Amazônia e a definição da política in-
terna de desenvolvimento permanecerão, como agora, assuntos da exclusiva 
competência da esfera nacional de cada país” (GEISEL, 1978; p.10).

De igual maneira, Azeredo da Silveira procurou reforçar a intenção da 
proposta brasileira como desprovida de qualquer tentativa velada de imperialis-
mo ou intrusão nos assuntos internos de seus vizinhos amazônicos. Para tal, ele 
afirmou que:

Por uma parte, consagramos com claridade meridiana que o Tratado não 
interfere de nenhuma maneira na jurisdição soberana que a cada país cor-
responde em seus próprios territórios amazônicos. Não pretendemos de 
maneira alguma substituir o direito e a responsabilidade exclusivos de cada 
Estado em assegurar o desenvolvimento de sua própria Amazônia como 
uma parte importante e integrada de seu conjunto nacional. (SILVEIRA, 
1978; p.12).

Nesses termos, as palavras de Azeredo da Silveira deixavam claro que 
se tratava de consolidar um pilar amazônico, repelindo interesses adversos ou 
alheios aos pressupostos soberanos. Foi nesse contexto que se desenvolveu o es-
pírito que conferiu lastro à cooperação amazônica: vinte anos depois, em Cara-
cas, firmou-se o Protocolo de Emenda ao Tratado de Cooperação Amazônica, 
criando a OTCA, abrindo um novo e desafiador capítulo nas relações interna-
cionais dos “oito amazônicos”9. 

Como veremos adiante, esse mosaico revela-nos que, no ambiente ama-
zônico, no qual as identidades iam se moldando e os interesses compartilhados 
se cristalizando como princípios normativos, abriu-se espaço para um quadro 
propenso à cooperação ou, em outras palavras, para a construção de uma es-
trutura social kantiana, ainda que frágil. Significa dizer que, mesmo com as 

9 Entre os elementos de consolidação, em dezembro de 2002 foi assinado, no Palácio do 
Planalto, Acordo de Sede entre o Governo brasileiro e a OTCA, que estabeleceu em Brasília 
a sede da Secretaria Permanente da Organização. Vale notar que, até hoje, a OTCA é a única 
organização internacional multilateral sediada no Brasil.
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ambiguidades e fragilidades identificadas, em geral, as relações entre os Estados 
amazônicos, percebidas como suficientemente positivas, promoviam situações 
de vantagens mútuas capazes de arrefecer desconfianças vicinais, mesmo com 
o TCA consagrando como regra basilar o exercício do direito soberano como 
precedente da cooperação. 

4.  Quo vadis, Amazônia? O que demonstram as evidências empíricas?

A verificação sintética da trajetória de um regime amazônico em constru-
ção nos induz a refletir sobre o significado de diferentes etapas dessa cooperação. 
Nesse sentido, vale lançar luz para o fato de que, ao analisar a evolução políti-
ca e institucional do Pacto Amazônico, da sua assinatura à criação da OTCA, 
ARANIBAR (2003) identificou três momentos distintos nesse recorte temporal. 
Entretanto, de maneira complementar, além desses marcos nocionais, em um 
esforço de atualização, acreditamos que, com subsídio da literatura e de docu-
mentos oficiais, é possível reconhecer uma quarta fase. 

O primeiro momento chamado de defensivo-protecionista é marcado 
pela busca dos países signatários em expressar, junto à comunidade interna-
cional, seu pleno e inquestionável direito soberano sobre o destino do espaço 
amazônico localizado em seus respectivos territórios. Paradoxalmente, este é 
um período notadamente marcado pela inatividade do TCA, resultado direto de 
sua fragilidade institucional (como a transitoriedade da secretaria10 e a falta de 
recursos) e o multilateralismo de parcos resultados que fizeram dos anos 1980, 
na avaliação de PROCÓPIO (2005b, p.71) e ANTIQUERA (2006, p.107-135), a 
década perdida da cooperação amazônica. 

Essa fragilidade é uma, dentre outras tantas, que subsidia a alegação de 
que, em várias diplomacias da Hileia11, prevalecia o chamado pragmatismo cir-
cunstancial, casuístico e acomodado a ambivalências decorrentes da sobreposi-
ção dos interesses particulares. Consequentemente, isso acabou contribuindo-
para relegar o TCA à preocupante condição de letra morta, incapaz de impedir 
o continuísmo das desigualdades estruturais e de inseguranças que obstavam 
os avanços tão necessários para a construção de um rosto político amazônico 

10 No TCA, optou-se por uma estrutura em que as funções de secretariado fossem exercidas 
pro tempore, pela Parte em cujo território devesse celebrar-se a reunião ordinária seguinte do 
Conselho de Cooperação Amazônica (art. XXII), um ponto comumente apontado como uma 
das razões de sua fragilidade institucional (CAUBET, 2006; p.181; ANTIQUERA, 2006, p.4-5; 
PROCÓPIO, 2007; p.238). 

11 Hileia é o nome dado pelo naturalista alemão, Alexander von Humboldt (1769-1859), à grande 
floresta equatorial úmida que se estende dos Andes, pelo vale amazônico, até as Guianas.
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(PROCÓPIO, 2005b; p.67-71). Ainda assim, a partir de 1988, vemos esforços 
substantivos que resultaram na criação de várias Comissões Especiais12.

A segunda fase, de incentivo e fortalecimento político, tem início em 
maio de 1989, com a realização, em Manaus, da Primeira Reunião de Presiden-
tes dos países amazônicos. Constituiu-se, assim, a pedra angular da renovação 
do compromisso político dos Estados amazônicos com os objetivos e princípios 
do TCA. Somente no início dos anos 1990, com a questão ecológico-ambiental 
tornando-se uma das mais poderosas dimensões da globalização, a Amazônia 
ressurgiria como um promissor meio de atração de recursos financeiros interna-
cionais para projetos voltados para o desenvolvimento da região, o que ajuda a 
compreender a revalorização pela qual passou o TCA no período. Após a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNU-
MAD), realizada em 1992, no Rio de Janeiro, aponta ROMÁN (1998, p.274) que:

“The fact that the preservation of Amazonia now emerged as a new means to 
obtain external funding indicated, however, that the role of the Amazon Coopera-
tion Treaty changed. It was in this setting increasingly clear that the Treaty, apart 
from its original function as an institutional framework protecting the Amazon 
countries’ sovereign right to economic development, also could serve as a platform 
in the global negotiations on environment and development. The apparent effort 
to extend regional cooperation would in this case give the Amazon countries an 
opportunity to appear as environmentally concerned and dedicated”.

Assim, o fato paradigmático desse período foi a participação conjunta dos 
membros do TCA como uma voz una na CNUMAD/1992 estabelecendo, então, 
um marco no diálogo com os países desenvolvidos e reforçando, outrossim, a 
necessidade de uma revitalização do Pacto Amazônico. Aproveitando o contexto 
favorável que se apresentava para colocar em pauta a discussão sobre o aumento 
do grau de institucionalização e o fortalecimento do TCA - de forma a torná-lo 
operacional e mais eficaz na captação e aplicação desses potenciais recursos - a 
diplomacia brasileira agiu rapidamente e propôs, em 1993, a criação de uma 
organização internacional dotada de sede permanente, orçamento próprio e per-
sonalidade jurídica internacional13.

12 Essas Comissões Especiais constituíram-se em espaços privilegiados para tratar de 
temas tais como: Meio Ambiente (CEMAA); Ciência e Tecnologia (CECTA); Saúde (CESAM); 
Assuntos Indígenas (CEAIA); Transportes, Infraestrutura e Comunicações (CETICAM); 
Turismo (CETURA), abrindo espaço para uma nova fase da Organização.

13 Apesar de formalizado oficialmente na proposta brasileira, o tema do fortalecimento 
institucional do TCA apareceu pela primeira vez na pauta de assuntos da III Reunião de 
Ministros das Relações Exteriores, realizada em 1989, em Quito, no Equador.
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A terceira fase, dita de amadurecimento institucional, inicia-se em 1994, 
quando em sua VI reunião o Conselho de Cooperação Amazônica14 determina 
a constituição de um comitê para estudar as implicações técnicas, administra-
tivas, jurídicas e financeiras da instalação de uma Secretaria Permanente (SP). 
Isso se estende até 2002, quando se completam os estudos sobre a transição do 
TCA para a OTCA, garantindo assim, à nova entidade, um nível operacional 
mais eficiente, capaz de dinamizar as atividades conduzidas em suas diferentes 
áreas de atuação.

Como resultado, desde o estabelecimento da SP, em Brasília, foram assi-
nados vários acordos de cooperação e memorandos de entendimento com orga-
nismos intergovernamentais, países terceiros e outros atores. Ganharam ênfase 
áreas como: biodiversidade - OTCA/Holanda (DGIS)/Alemanha (BMZ/GTZ); 
vigilância sanitária em saúde ambiental - OTCA/BID/OPAS/OMS/UNAMAZ; 
monitoramento do desflorestamento, aproveitamento florestal e mudanças de 
uso do solo na floresta - OTCA/OIMT/ABC; mudanças climáticas e recursos 
hídricos - OTCA/PNUMA/OEA. 

Por fim, a quarta fase tem início com a aprovação em 2010, pelos Chan-
celeres dos países-membros, da Nova Agenda Estratégica de Cooperação Ama-
zônica, instrumento que estabeleceu as diretrizes que inauguraram o processo 
de relançamento e de fortalecimento institucional da OTCA. Uma das ações 
de destaque foi o lançamento, em 2012, da “Ação Regional na Área de Recursos 
Hídricos” (Projeto Amazonas) contemplando encontros técnicos e cursos de ca-
pacitação em gestão de recursos hídricos da Bacia Amazônica15. Pouco depois, 
em abril de 2013, o Brasil anunciou a doação de terreno para a construção do 
novo edifício-sede da OTCA.

No recorte temporal dessa nova fase, destacamos, ainda, a realização da 
XIII Reunião de Ministros das Relações Exteriores, em 1º de dezembro de 2017, 
em Tena, Equador. Em atenção às determinações da Resolução resultante, foi 

14 A Reunião de Ministros das Relações Exteriores (RMRE) é a instância superior deste 
mecanismo institucional. Sem periodicidade fixa, a reunião de Chanceleres deve realizar-se 
sempre que as Partes julgarem necessário ou oportuno “fixar diretrizes básicas da política 
comum, apreciar e avaliar o andamento geral do processo de cooperação amazônica e adotar 
as decisões tendentes à realização dos fins propostos no Tratado” (art. XX). Já o Conselho de 
Cooperação Amazônica (CCA) é uma instância composta por representantes diplomáticos de 
alto nível que tem como algumas de suas funções: velar pelo cumprimento dos objetivos do 
TCA e pelas decisões tomadas nas reuniões de Ministros das Relações Exteriores; recomendar 
a realização de reuniões de Chanceleres; considerar iniciativas e projetos; decidir sobre a 
execução de estudos e avaliar o cumprimento dos projetos (art. XXI).

15 O projeto teve sua primeira fase recentemente concluída em junho de 2017.
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convocada a “I Reunión Regional de Puntos Focales OTCA para la Revisión y Ac-
tualización de la Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica (AECA)” ocor-
rida pouco depois, entre 5 e 6 de abril de 2018, em Bogotá. A reunião preparou 
terreno para que fossem revistos - por ocasião da celebração dos 40 anos da 
assinatura do TCA - os objetivos da Organização para o decênio.16

5.  Conclusão

Não obstante as muitas críticas tecidas ao longo do tempo ao multilate-
ralismo amazônico, urge pontuar que o arcabouço normativo dele resultante - 
moldado a partir das imagens que os atores constroem de si mesmos e daqueles 
com os quais se relacionam - deu forma à estrutura cooperativa a intermediar 
suas mútuas interações, o que certamente representou um passo importante, 
ainda que limitado quanto ao seu alcance e resultados. 

Ao analisarmos a evolução do multilateralismo amazônico, a partir da 
perspectiva teórica de ROMÁN (1998) sobre a construção de regimes interna-
cionais e da tipologia apresentada por ARANIBAR (2003), é possível qualificar-
mos as iniciativas apresentadas como parte essencial desse processo. Isso porque, 
segundo a proposta conceitual de Mikael Román, um regime deve ser entendido 
como um processo gradual, sujeito ao que ele chamou de “formative moments”, 
ou seja, aqueles eventos necessários para que uma mudança qualitativa ocorra, 
seja ela imediata ou a longo prazo. 

Logo, de acordo com esta abordagem, é viável termos um regime mesmo 
que os resultados esperados não tenham sido plenamente alcançados. Assim, 
considerando os elementos ontológicos e epistemológicos apresentados nessa 
análise, poderíamos constatar avanços relevantes na elaboração de arranjos nor-
mativos complementares ao Pacto Amazônico capazes de prover a constatação 
de um regime operacionalmente eficaz?

Para testarmos essas proposições é importante considerarmos que as di-
nâmicas conjunturais e estruturais da política internacional contemporânea têm 
ocasionado a emergência de novos desafios aos países amazônicos. As respostas a 
esses fenômenos, perenes ou intermitentes, exigem nexo decisório que aponte ca-
minhos para a premente necessidade de aprimoramento dos mecanismos de coo-
peração, a fim de que se possa lidar com as complexas adversidades desse cenário. 

Ainda que o ativismo nacionalista seja um recurso utilizado com 
frequência nas Relações Internacionais contemporâneas, a lógica cooperativa que 

16 Para maiores informações consultar dados disponíveis em http://www.itamaraty.gov.
br/pt-BR/politica-externa/integracao-regional/691-organizacao-do-tratado-de-cooperacao-
amazonica-otca. Acesso em 03/11/20.
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fundamenta uma atuação conjunta tem apontado para o legado de instituições 
como a OTCA. Nesse caso, a coordenação de planos, políticas e estratégias tem 
testemunhado entendimentos proveitosos em uma ordem sub-regional que 
valoriza a soberania dos Estados membros, o que constitui a espinha dorsal do 
regime amazônico. 

É nesse sentido que a necessidade de aperfeiçoamento da OTCA vem sen-
do considerada diante da emergência de antigos e novos desafios. Os antigos ou 
tradicionais são aqueles que compõem um conteúdo estrutural: são identifica-
dos na história dos países amazônicos, mas, mesmo sendo combatidos, continu-
am existindo em diferentes ênfases. Entre eles, estão: a biopirataria17, o tráfico 
de drogas18, além de narrativas amparadas em atores políticos e acadêmicos19 
que demonstram simpatia a discursos salvacionistas, constituindo elementos de 
uma retórica de enfrentamento.

Entre os novos desafios, exemplos de uma atualização do “formative mo-
ments”, podem-se mencionar elementos de natureza estrutural e conjuntural. 
Ainda que muitas vezes não se saiba se uma adversidade conjuntural se con-
verterá em estrutural, acreditamos que as abordagens que perpassam o modus 
vivendi contemporâneo guardam potencial para se converterem em parte da es-
trutura. Nesse contexto, temas geopolíticos se somam à tradicional agenda dos 
países amazônicos, acrescentando uma nova camada de complexidade.

Ratifica essa percepção a atuação de potências extrarregionais em as-
suntos do continente, sobretudo no ambiente amazônico. A presença de países 
como China, Rússia e Irã têm contribuído para criar elementos de desestabili-
zação regional, erigindo potenciais entraves à plena efetividade de um regime 
amazônico. Junto a isso, um grupo de ameaças que não acometia a região passa a 
fazer parte de um novo rol de preocupações, como armas de destruição em mas-
sa, narrativas extremistas, terrorismo, acesso ilegal a segredos tecnológicos20. 

17 Embora o Protocolo de Nagoya seja importante na criação de regras para o acesso a 
recursos genético e para o compartilhamento de benefícios, por meio do Sistema ABS (Access 
and Benefit Sharing), a biopirataria é prática recorrente. Ver Abreu (2018) e Cunha, Queiroz e 
Martinez (2020).

18 Ver “Crime organizado é responsável pelo desmatamento da floresta amazônica, afirma 
Raquel”, Estadão, 2/9/19, disponível em https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
crime-organizado-e-responsavel-pelo-desmatamento-da-floresta-amazonica-afirma-raquel/ . 
Acesso em 1/11/20. 

19 Exemplificam essas narrativas Souza (2019) e Walt (2019).
20 Sobre a presença de potência extrarregionais na região e suas externalidades, ver 

Andrade (2020), Teixeira Júnior (2019), Coutinho (2017 e 2017).
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Logo, sem que haja uma compreensão precisa sobre os efeitos deletérios disso 
para a região, o necessário consenso amazônico resta comprometido.

Dessa forma, ante as variáveis elencadas, observamos a construção de 
um regime amazônico, ainda que contenha parâmetros sui generis. Entre ou-
tros elementos, a oscilação nas prioridades internas dos países-membros, a 
pendularidade de alianças extrarregionais, dificuldades impostas pela plurali-
dade ideológica ancorada na emergência de nacionalismos, além de restrições 
e limitações orçamentárias, em meio a disparidades socioculturais, evidenciam 
elementos desestabilizadores que obstaculizam uma evolução linear do regime 
amazônico. 

Por fim, não obstante as citadas particularidades desse estudo de caso, in-
ferimos ser o regime amazônico do tipo clássico, em sua acepção, a configuração 
que melhor traduz a realidade no presente. Contudo, há que se reconhecer que 
sobressai, como característica pulsante, uma marca de imperfeição e/ou incom-
pletude: ao retomarmos o modelo de LEVY, YOUNG e ZURN (1995), verifica-
mos que se conjuga um alto grau de formalidade normativa associado a uma 
oscilação na convergência de expectativas dos atores que o integram.
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defesa do pragmatismo jurídico, e as críticas traçadas por Ronald Dworkin sobre 
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às pretensões juridicamente tuteladas. Dentro deste objetivo, inicialmente, tra-
taremos exclusivamente da contextualização e compreensão do caso e de suas 
repercussões, para, em um segundo momento, travar uma discussão teórica. Por 
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Abstract: This article aims to analyze the unanimous decision taken by the 
American Supreme Court in the Brown v. The board of education (1954), consid-
ering that this was the decision that led to the end of racial segregation in public 
schools in the United States. We will analyze, through theoretical research, the 
decision based on Richard Posner’s thought, and the defense of legal pragmatism, 
and the criticisms made by Ronald Dworkin on some aspects of Posner’s thought, 
especially the skepticism regarding the legally protected claims. Within this objec-
tive, initially, we will deal exclusively with the contextualization and understand-
ing of the case and its repercussions, in order, in a second moment, to engage in 
a theoretical discussion. Finally, to present the solution elaborated by Dworkin, 
regarding law as integrity, for the inconsistencies of Posner’s legal pragmatism.

Keywords: “Brown v. Board of Education”; Law as Integrity; Ronald Dworkin; 
Legal Pragmatism; Richard Posner.

1.   Introdução

A discriminação racial é como uma doença, impregnada nas raízes histó-
ricas da nossa sociedade, mas que ainda é um problema para o mundo contem-
porâneo. A diferença social entre negros e brancos, tanto no Brasil quanto nos 
Estados Unidos, ainda é expressiva.

A discriminação racial causa inúmeros de efeitos danosos para os afrodes-
cendentes, no entanto, o presente estudo analisará, especialmente, a discrimina-
ção instituída escolas públicas norte americanas, em que brancos e negros não 
dividiam a mesma sala de aula, ou melhor, não estudavam na mesma instituição 
de ensino. 

Os estabelecimentos de ensino para as pessoas da raça negra eram dota-
dos de instalações físicas mais precárias, possuíam verbas públicas mais reduzi-
das e um quadro de professores menos qualificado. 

Em consequência, ofereciam pior qualidade de ensino e proporcionavam 
uma formação acadêmica mais fraca para os cidadãos afro descendentes, colo-
cando-os em desvantagem no mercado de trabalho. A menor qualificação signi-
ficava a percepção de menores salários e a ocupação de cargos mais baixos.

Por conta da relevância do tema, a sociedade e a comunidade acadêmi-
ca tem o dever de continuar debatendo e revisitando doutrinas e decisões que 
tratam do tema, a fim de criar políticas públicas de inclusão social de minorias 
discriminadas.
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O julgamento do caso “Brown v. The board of Education” pela Suprema 
Corte Americana (1954) gerou efeitos tanto na esfera social e jurídica, trazendo 
ponderações acerca das repercussões decorrentes do julgamento, no que tange 
aos movimentos sociais e aos direitos civis dos negros. O caso servirá como base 
para a discussão que pretendemos travar. 

O presente artigo tem como objetivo, por intermédio de uma pesquisa 
qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, a exposição do debate travado en-
tre Ronald Dworkin, e a o seu Direito como Integridade, e Richard A. Posner, e 
o seu Pragmatismo Jurídico. Analisando as principais características acerca da 
atuação judicial, sob a ótica de ambos os autores, tendo como pano de fundo o 
princípio da igualdade. 

Dentro deste objetivo, primeiramente, trataremos exclusivamente da con-
textualização e compreensão do caso “Brown v. The board of Education”, em seus 
dois julgamentos, desde a entrada em vigor da 14ª Emenda Constitucional, que 
determinou que todos os afrodescendentes nascidos nos Estados Unidos, ou na-
turalizados, seriam cidadãos, e, assim poderiam gozar dos direitos inerentes a 
esta condição.

Em um segundo momento, travaremos uma discussão teórica, como foco 
no pragmatismo jurídico na visão de Richard Posner e o comportamento de 
um juiz pragmático. Logo após, analisaremos como o direito como integridade 
pode contribuir para o esclarecimento do tema, conforme a tese apresentada por 
Dworkin.

Por fim, a partir da construção teórica abordada, serão feitas as considera-
ções finais, explicitando os principais pontos sustentados e conclusões de Dworkin 
e Posner e suas implicações mais profundas quanto à dimensão da igualdade.

2.  O caso “Brown v. Board of education of topeka”

A 14ª Emenda a Constituição Americana representou um importante 
marco histórico na luta contra a segregação racial, assim, dispôs em artigo XIV:

“All persons born or naturalized in the United States, and therefore subject to 
their jurisdiction, are citizens of the United States and the State in which they 
reside. No state may write or impose a law that removes privileges and immuni-
ties from the citizens of the United States; and no State may deprive any person 
of his freedom, or property, without due process of law; or even deny any person 
in your jurisdiction the equal protection of the laws”4(USSC, 1868)

4 “Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos, e sujeitas, portanto, a sua 
jurisdição, são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado aonde residam. Nenhum Estado 
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Assim, nenhum Estado poderia redigir ou impor lei que retire privilégios 
e imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos, ou ainda, negar a qualquer pes-
soa de sua jurisdição a igual proteção das leis. 

O alcance de tal disposição, contudo, foi amplamente discutido no âm-
bito da Suprema Corte, sendo, contudo, reconhecida a possibilidade de se-
gregação promovida por diversas normas estaduais que foram repetidamente 
questionadas.

Após a 2ª Guerra Mundial, a discriminação passou, paulatinamente, a en-
fraquecer-se na realidade americana, e a comunidade internacional passou a se 
voltar contra a política de segregação dos Estados Unidos, mas os movimentos 
sociais ainda não tinham força política e visibilidade para uma campanha juridi-
camente ampla, o que somente ocorreu em processo que gerou uma das decisões 
mais importantes da história da Suprema Corte o caso “Brown v. The board of 
Education”. 

A cidadã norte americana Linda Brown, que deu nome ao caso “Brown v. 
The board of Education”, era uma cidadã, afro-descendente, nascida na cidade de 
Topeka, no estado do Kansas. Brown, quando criança, foi impedida de estudar 
em uma instituição pública de ensino destinada exclusivamente a brancos. O 
foco, portanto, implica na extensão da igualdade sob o ponto de vista da fruição 
dos direitos fundamentais.

Esse episódio de segregação racial, ao ser judicializado, para exame das 
restrições de acesso existentes nas escolas públicas americanas, abriu espaço para 
a revisão dessas políticas públicas inspirando e reforçando o movimento ameri-
cano pelos  direitos civis, no final dos anos 1950 e 1960. 

O movimento de protestos em massa contra a segregação racial e a dis-
criminação no sul dos Estados Unidos, ganhou destaque internacional, e pos-
sibilitou a superação do padrão de políticas públicas educacionais segregadas 
por “raça” ou “cor”. 

2.1.  “Brown v. Board of education of topeka”: julgamento i

O primeiro julgamento do caso “Brown v. The board of Education Topeka” 
ocorreu em 17 de maio de 1954, quando,então, era Presidente da Suprema Corte 
o Juiz Earl Warren que conduziu a análise no âmbito do Tribunal.

poderá redigir ou impor lei que retire privilégios e imunidades dos cidadãos dos Estados 
Unidos; e nenhum Estado poderá privar qualquer pessoa de sua liberdade, ou propriedade, 
sem o devido processo legal; ou ainda negar a qualquer pessoa de sua jurisdição a igual 
proteção das leis” (Tradução livre) (SUPREMA CORTE, 1868)
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O caso propunha a superação de precedentes formados em outros quatro 
casos: “Plessy v. Ferguson” (de 1896); “Briggs v. Elliott” (1951); “Davis v. County 
School Board of Prince Edward County” (1952); “Gebhart v. Belton” (1952).

Em todos os casos: “African Americans have turned to the courts to help 
protect their constitutional rights. But the courts contested previous civil rights leg-
islation and issued a series of decisions that allowed states to segregate people of 
color” 5

O caso “Plessy v. Ferguson”  (de 1896) foi o primeiro a discutir a consti-
tucionalidade das leis segregacionistas, perante a Suprema Corte dos Estados 
Unidos, confirmando a doutrina “equal but separate” (iguais, mas separados), 
que justificava, permitia e legalizava a segregação a nível estadual. 

O termo “equal but separate” (iguais, mas separados) faz referência a dou-
trina jurídica estadunidense que permitia a segregação racial como não sendo 
uma violação da 14ª emenda da Constituição, segundo a qual “A segregação não 
era discriminação”.

Ancorado nesta doutrina, o governo tinha a liberdade de permitir que 
setores públicos ou privados, pudessem separar a sua atuação em função dos 
destinatários de modo que o critériobaseado em raça, seria constitucional, desde 
que, a “qualidade” de cada um destes serviços6 fosse igual. 

Em 1892, cidadão Homer Adolph Plessy, negro, com ascendência branca, 
havia adquirido um bilhete para a primeira classe na viagem de trem de Nova 
Orleans até Covington. Ao ser abordado no vagão pelo cobrador, foi instado a se 
retirar porque o assento era destinado apenas para brancos.

Em face de sua negativa, a polícia interveio e Plessy acabou sendo subme-
tido a julgamento por violar uma Lei do estado da Lousiania, de 1890, que fixava 
a segregação nos trens, assim, foi condenado pelo juiz John Ferguson. 

O caso foi, então, levado a julgamento, em 1896, sob a alegação de vio-
lação à 14ª Emenda Constitucional, aprovada no ano de 1868, que garantia aos 
cidadãos a igualdade de proteção na lei. No entanto, Apesar da previsão legal, 
o Tribunal decidiu pela constitucionalidade da legislação racista da Lousiania e 
pela manutenção da punição a Plessy. 

5 Os afro-americanos recorreram aos tribunais para ajudar a proteger seus direitos 
constitucionais. Mas os tribunais contestaram a legislação anterior sobre direitos civis e 
proferiram uma série de decisões que permitiam aos estados segregar pessoas de cor. (Tradução 
livre)

6 Serviços, instalações, acomodações, moradia, cuidados médicos, educação, emprego e 
transporte, etc.
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Em 28 de maio de 1951, Thurgood Marshall, Robert Carter e Spottswood 
Robinson levaram o caso “Briggs v. Elliott” a um painel de três juízes no tribunal 
federal em Charleston, Carolina do Sul. O réu era Roderick W. Elliott, proprietá-
rio de uma serraria local e presidente do conselho escolar.

No condado de Clarendon, os pais afro-americanos estavam fartos da fal-
ta de transporte para seus filhos, das instalações escolares precárias e da lideran-
ça deficiente nas escolas para negros do condado. 

Nesse momento, os pais decidiram processar o distrito escolar, questio-
nando primeiro com a questão do transporte. A Associação Nacional para o 
Progresso das Pessoas de Cor (NAACP) da Carolina do Sul apoiou os pais em 
seu processo.

No entanto, os advogados argumentaram que as escolas segregadas preju-
dicavam psicologicamente as crianças negras e violavam a garantia da 14ª Emen-
da de proteção igual perante a lei. Dois dos juízes, citando a decisão do Plessy 
v. Ferguson (1896), consideraram que instalações separadas, mas iguais, eram 
constitucionais e condenadas aos pais.

Este foi o primeiro pedido da nação para o fim da segregação das escolas 
públicas, argumentando que a mesma criava desigualdade e que “separado” nun-
ca poderia ser “igual”. 

O Tribunal Distrital dos EUA decidiu contra a Associação Nacional para o 
Progresso das Pessoas de Cor (NAACP) e os pais de Clarendon em sua decisão. 

No entanto, um juiz, J. Waties Waring discordou da maioria, afirmando 
que:

“I am of the opinion that all legal guidelines, expert testimony, common sense 
and reason point infallibly to the conclusion that the system of segregation 
in education adopted and practiced in the state of South Carolina must go 
and end now. Segregation is in itself inequality.”7 (J. Waties Waring, 1951) 
(grifo nosso)

Nesse momento, foi a primeira vez que um juiz de um estado do sul se 
pronunciou contra a segregação legal, defendendo que a segregação racial é em 
si desigualdade, em suas próprias palavras: “Segregationis in itselfin Equality”. 
O caso foi então apelado à Suprema Corte dos Estados Unidos 

7 “Sou de opinião que todas as diretrizes legais, depoimentos de especialistas, bom senso 
e razão apontam infalivelmente para a conclusão de que o sistema de segregação na educação 
adotado e praticado no estado da Carolina do Sul deve ir e acabar agora. A segregação é em si 
desigualdade” (tradução livre) (Briggs v. Elliott, 1951)
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Ainda em maio de 1951, dois advogados da Associação Nacional para o 
Progresso das Pessoas de Cor (NAACP),  Spottswood Robinson  e  Oliver Hill, 
entraram com uma ação em nome de 117 alunos contra o distrito escolar para 
integrar as escolas. A primeira demandante listada foi Dorothy E. Davis, uma 
estudante de 14 anos, assim, o caso foi intitulado “Davis v. County School Board 
of Prince Edward County”.

O caso tratava uma escola de ensino médio (Robert Russa Moton High 
School) totalmente para negros em Farmville, Virgínia, fundada em 1923, que 
sofria de condições terríveis devido ao desinteresse, por parte do governo local, 
em realocar recursos para financiar obras e reformas na escola.

Os estudantes e professores alegavam que a escola não possuía ginásio, 
refeitório ou banheiros, bem como não tinham carteiras ou quadro-negro e, de-
vido à superlotação, alguns alunos tiveram que assistir às aulas em um ônibus 
escolarestacionado em frente ao prédio principal da escola.

O pedido dos alunos foi rejeitado por unanimidade por um painel de três 
juízes do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, que afirmaram “Não terconsta-
tado ferimentos ou danos a nenhuma das raças”. O caso foi então apelado à Su-
prema Corte dos Estados Unidos.

No ano seguinte, o caso “Gebhart v. Belton” (1952), trazido por Ethel Lou-
ise Belton e seis outros pais de oito alunos afro-americanos do ensino médio que 
moravam em Claymont, Delaware. 

Apesar da existência de uma escola de segundo grau considerada espaçosa 
e bem conservada, em Claymont, a segregação forçou os pais a enviarem seus 
filhos em um ônibus público para frequentar à escola Howard High School, no 
centro de  Wilmington. A escola era a única preparatória para a faculdade de 
Delaware, para estudantes afro-americanos, e servia a todo o estado. 

As preocupações relacionadas envolveram o tamanho da classe, as quali-
ficações dos professores e o currículo, na verdade, os alunos de Howard interes-
sados   em treinamento vocacional eram obrigados a andar vários quarteirões até 
um anexo próximo para assistir às aulas oferecidas apenas após o término do dia 
letivo normal. 

O caso foi levado ao tribunal de Delaware, pelos  advogados  Jack Gre-
enberg e Louis L. Redding, primeiro advogado afro-americano na história de 
Delaware. 

Os demandantes argumentaram que as escolas segregadas violaram 
a 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, por não oferecer às crian-
ças afro-americanas igual proteção da lei. Além disso, reclamaram ainda das 
instalações segregadas e das oportunidades educacionais oferecidas às crianças 
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afro-americanas, não igualitárias às fornecidas às crianças brancas em situação 
semelhante.

Na decisão, proferida pelo Chanceler Seitz, foi observado que a lei “Sepa-
rate but Equal” já havia sido adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos 
em “Plessy v. Ferguson” e que ele não se sentia capaz, como juiz de um tribunal 
inferior, de: 

“Rejecting a Union principle Declares constitutional law that was adopted by 
just implication by the highest court in the country, and that, for this reason, the 
Court refused to conclude that segregated schools violated the 14th Amendment, 
but in no way merit of the system”8 (SEITZ, 1952)

 O Chanceler acrescentou ainda que: “I believe that the ‘separate but equal’ 
doctrine in education should be rejected, but I also believe that its rejection must 
come from the [Supreme] [US Court]” 9. O caso foi então apelado à  Suprema 
Corte dos Estados Unidos. 

Todos esses casos ocorreram em estados federados diferentes, mas pauta-
vam-se no mesmo argumento inicial, o de que a segregação seria inconstitucio-
nal quando uma lei permitisseou mantivesse essa diferença de tratamento. 

Os menores estadunidenses, através de seus representantes legais, procu-
raram o auxílio dos tribunais na esperança de obter a admissão para as escolas 
públicas de sua comunidade, contudo, o pedido foi rejeitado pelas instâncias. A 
alegação quanto à negação da admissão dos jovens nas escolas tinha como fun-
damento a presença de crianças brancas nesses espaços, com base em leis que 
permitiam, ou mesmo exigiam, a segregação racial. 

As ações baseavam-se na inconstitucionalidade das leis estaduais que per-
mitiam a segregação racial nas escolas, isso porque os estados estavam a ne-
gar aos estudantes a garantia da igual proteção prevista a partir da 14ª Emenda 
Constitucional. (1868)

O caso Brown vs. Board of Education foi o nome dado ao conjunto de 
cinco casos distintos ouvidos e julgados pela Suprema Corte dos Estados Unidos 
da América (EUA) que diziam respeito ao problema da segregação racial nas 
escolas públicas do país. 

8 “Rejeitar um princípio da União Declara a lei constitucional que foi adotada por 
implicação justa pelo mais alto tribunal do país, e que, por esta razão, o Tribunal recusou-se a 
concluir que as escolas segregadas violavam a 14ª Emenda, mas de forma alguma no mérito do 
sistema” (tradução livre)

9 “Eu acredito que a doutrina ‘separado, mas igual’ na educação deve ser rejeitada, mas 
também acredito que sua rejeição deve vir do [Supremo] [Tribunal dos EUA]” (tradução livre)
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O primeiro julgamento do caso “Brown v. The board of Education Topeka” 
ocorreu em 17 de maio de 1954, propondo a superação de precedentes formados 
em outros quatro casos10já explicitadosneste mesmo tópico.

O principal argumento defendido perante a Corte era o de que, mesmo 
que os dispositivos para a aprendizagem nas escolas separadas pelo critério ra-
cial fossem iguais (os quais, na prática, não eram), a segregação racial nas escolas 
públicas era inerentemente desigual, o que violava de forma clara a 14ª Emenda 
da Constituição dos Estados Unidos – cuja interpretação garante igual proteção 
a todos os cidadãos.

Em 17 de maio de 1954, em uma decisão histórica, a Suprema Corte dos 
Estados Unidos decidiu pela inconstitucionalidade da segregação racial realiza-
da nas escolas públicas, baseada na interpretação da 14ª Emenda, e, defendendo 
o tratamento igualitário a todos os cidadãos americanos perante a lei.

A decisão unânime que declarou inconstitucionais as escolas segregadas 
racialmente foi pelo presidente da corte, Earl Warren, em suas próprias palavras:

“We conclude that in the field of public education there is no room for the ‘sep-
arate but equal’ doctrine. Separate educational facilities are inherently uneven. 
Therefore, we maintain that the plaintiffs and others in a similar situation in 
whose name the actions were brought were deprived of the equal protection of 
the laws guaranteed by the 14th Amendment”11 (USSC, 1954)

Cabe ressaltar que, entre a decisão a favor da segregação no caso “Plessy vs. 
Ferguson” e contra no caso “Brown vs. Board of Education” haviam se passado 60 
anos. A segregação, portanto, havia se tornado socialmente inaceitável e revela-
va, claramente, uma violação à ideia de igualdade.

Desse modo, examinaremos a seguir o caso “Brown vs. Board of Educa-
tion” a partir de seu segundo julgamento, em maio de 1955. 

2.2.  “Brown v. Board of education of topeka”: julgamento ii

Em 31 de maio de 1955, foi oportunizada uma nova manifestação dos 
envolvidos no caso “Brown v. The board of Education”, após o julgamento pela 
inconstitucionalidade da segregação racial em escolas públicas. Ainda assim, 

10 “Plessy v. Ferguson” (de 1896); “Briggs v. Elliott” (1951); “Davis v. CountySchool Board of 
Prince Edward County” (1952); “Gebhart v. Belton” (1952).

11 “Concluímos que no terreno da educação pública não cabe a doutrina de ‘separados 
mas iguais’. As instalações educacionais separadas são inerentemente desiguais. Portanto, 
sustentamos que os demandantes e outros em situação similar em cujo nome foram interpostas 
as ações foram privados da igual proteção das leis garantida pela 14ª Emenda” (tradução livre) 
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muitos políticos e juristas (especialmente no sul) não interpretaram a decisão 
como “definitiva” e resistiram, especialmente porque a Corte não especificou o 
método ou o prazo para a dessegregação. 

Foi necessária uma segunda deliberação (Brown v. The board of Education 
II) para ordenar que a dessegregação em locais públicos (como escolas) fosse 
feita de forma mais rápida e efetiva. A Corte apresentou o plano a ser seguido, o 
qual, segundo ela, deveria ser feito com “all deliberate speed’’, isto é, a toda velo-
cidade deliberada. 

A Suprema Corte Americana, em 1955, numa decisão menos conhecida, 
determinou como se daria a aplicabilidade da decisão que declarou inconstitu-
cionais leis estaduais estabelecendo a segregação racial em escolas públicas, e, 
assim, emitiu uma “regra de execução” que ordenava um “começo pronto e ra-
zoável em direção do pleno cumprimento” e que se chegasse à integração escolar 
“com toda a deliberada rapidez”.

A discriminação racial na educação pública é inconstitucional, e as dispo-
sições da lei federal, estadual ou local devem reconhecer isso, e, determinar que 
as autoridades escolares locais se responsabilizassem pela identificação e resolu-
ção desses problemas, cabendo às Cortes locais avaliar e decidir sobre as ações 
tomadas pelas referidas autoridades.

Identificaram-se inúmeras dificuldades e complexidades envolvendo a 
transição do sistema de ensino segregado para o não segregado. As alegações de 
que não discriminatórias já estejam sendo tomadas por algumas das comunida-
des de cujos estados saíram às ações, em outros locais a implementação com-
pleta, dos princípios constitucionais, seria mais dificultosa e geraria variados 
problemas escolares. 

Isto significa, portanto, que as Corte deveriam cumprir a decisão, de forma 
a criar e efetivar decretos guiados pela equidade, conciliando as necessidades pú-
blicas e privadas envolvidas, de forma a garantir condutas não discriminatórias.

A decisão do caso “Brown v. The board Of Education Topeka” revogou o 
precedente, histórico, anteriormente vinculado, que perdurou por cerca de 60 
anos, do caso “Plessy vs. Fergunson”. Assim, quando a Suprema Corte determi-
nou que a segregação racial nas escolas públicas era inconstitucional, criou-se 
uma nova tradição, a ser seguida e respeitada.

Esse segundo julgamento assumiu feição estruturante, sendo, assim, um 
modelo de implementação continuada da decisão anterior, promovendo diver-
sas medidas que resultaram na concretização da decisão.

As providências estruturantes foram necessárias para assegurar o cumpri-
mento da decisão anterior. Nesse sentido JOBIM e ROCHA apontam:
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Elas visaram atender deliberações judiciais, garantindo-se, assim, a dignidade 
do Poder Judiciário ao pressionar os devedores ao cumprimento da decisão 
por meio de condutas comissivas e omissivas (abstenções) a fim de garantir 
a melhoria dos direitos constitucionalmente agredidos, como a de não sofres 
discriminação, entre outros. (JOBIM, ROCHA, 2019)

O caso, assim, tanto representou um avanço do ponto de vista do reconhe-
cimento da violação à dimensão substancial da igualdade, tal como estruturada 
na constituição federal americana, como, também, resultou numa nova forma 
de atuação judicial na concretização de suas decisões e das liberdades básicas.

Do ponto de vista teórico, o caso tornou-se objeto de disputa quanto aos 
fundamentos utilizados pela Corte e, mais propriamente, que suporte teórico 
ancorava as medidas tomadas. Diversos autores procuraram demonstrar que a 
atuação do Tribunal nesse caso era compatível com um uma determinada teoria 
do Direito.

No presente caso, examinaremos, em contraponto, como duas das mais 
influentes e contemporâneas teorias do Direito buscaram demonstrar que o 
Tribunal chegou às soluções antes referidas em função das concepções teóricas 
pressupostas.

3.  A abordagem pragmática de Richard Posner

O pragmatismo jurídico, do ponto de vista teórico, enfatiza que as con-
trovérsias jurídicas devem ser resolvidas tomando como base os efeitos que irão 
produzir, procurando maximizar os ganhos sociais em cada caso (DIAS, 2019, 
p. 165).

Exatamente em função dessa concepção é que o pragmatismo concorreu 
para os estudos do comportamento humano desenvolvidos em outros ramos do 
conhecimento, especialmente, pelas ciências econômicas. Daí o vínculo entre o 
pragmatismo filosófico e a Análise Econômica do Direito.

Assim, tal perspectiva tende a examinar o comportamento decisório ju-
dicial a partir da investigação da eficiência das soluções encontradas, realizando 
a análise dos fundamentos das decisões públicas de acordo com os fatos e as 
consequências. (POSNER, 2012).

O mais devotado e reconhecido defensor do Pragmatismo Jurídico é pro-
fessor e juiz dos Estados Unidos da América, Richard Allen Posner, principal 
expoente do movimento da Análise do Direito (AED). 

Para o jurista, o Direito não pode ser descrito apenas como um conjunto 
de conceitos sejam estes de direito positivo ou natural, mas sim como o conjunto 
de atividades praticadas pelos profissionais do Direito, em especial os juízes, que 
devem agir eticamente. (POSNER, 2007, p. 610-611)
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Posner herdou essa ideia de Holmes, defendendo que ele descreveu acer-
tadamente o Direito como sendo uma “atividade propriamente dita”, resumida 
ao dia a dia dos operadores do Direito, à verdadeira experiência diária dos ma-
gistrados, ideia esta que passou a incentivar o fim da dicotomia entre direito 
positivo e direito natural. (HOLMES, 2002, p. 422- 442)

No entanto, para pôr fim a tal dicotomia, sem afastar as concepções tra-
dicionalistas da filosofia do Direito, e reconhecer o Direito em termos pragmá-
ticos quanto à atuação judicial, o autor alega que o Pragmatismo jurídico seria 
apropriado porque trataria dos problemas jurídicos de maneira experimental, 
concreta, e, com plena consciência das limitações da razão humana, como:

[...] A consciência do ‘caráter local’ do conhecimento humano, da dificulda-
de das traduções entre culturas, da inalcançabilidade da ‘verdade’, da conse-
quente importância de manter abertos diferentes caminhos de investigação, 
do fato de esta última depender da cultura e das instituições sociais e, acima 
de tudo, da insistência em que o pensamento e a ação sociais sejam avaliados 
como instrumentos a serviço de objetivos humanos tidos em alto apreço, e 
não como fins em si mesmos [...] (POSNER, 2007, p. 621-622).

A análise econômica do direito (AED), estruturada da forma como se é 
estudada hoje, incluindo novas áreas do direito dentre as que passaram a adotar 
critérios práticos, econômicos, e, portanto, pragmáticos em suas decisões, in-
cluindo áreas que a princípio, não incorporavam elementos da econômica, como 
criminal e ambiental. 

A Análise Econômica do Direito, segundo Posner (2011), somente passou 
a ter uma estrutura científica entre os anos de 1958 e 1973, quando da publicação 
do livro de sua autoria denominado Economic Analysis of Law, onde os estudos 
eram mais concentrados na área concorrencial, criminal e outros poucos ramos 
do direito. (DIAS, 2016, p. 157)

Defendendo o direito como sendo uma “atividade propriamente dita”, a 
verdadeira experiência diária dos magistrados, como dito anteriormente, a juris-
prudência e a legislação são consideradas fonte de informação e sabedoria pelo 
juiz, mas sua maior preocupação é encontrar uma decisão que seja a melhor res-
posta para os problemas sociais. O juiz pragmático parte dos fatos e não das fon-
tes jurídicas para alcançar racionalmente o melhor resultado (POSNER, 2012).

Posner então diferencia o juiz pragmático, do que ele chama de juiz posi-
tivista. Para o autor, um “juiz pragmático” só se ocupa de assegurar a coerência 
com o passado na medida em que a decisão de acordo com os precedentes seja 
o melhor método para a produção de melhores resultados para o futuro. (POS-
NER, 2012, p. 381).
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Ao contrário, um “juiz positivista” (no sentido forte, ou seja, aquele que 
acredita que o direito é um sistema de normas estabelecidas pelo poder legisla-
tivo e meramente aplicadas pelos juízes) ocupa-se essencialmente de assegurar a 
coerência com as decisões passadas, (POSNER, 2012, p. 381).

A atividade judicial pragmática não deve ser identificada com o pragma-
tismo como posição filosófica. A ideia de que os juízes não devem ser pragma-
tistas seria perfeitamente compatível com o pragmatismo filosófico. É possível 
acreditar que a utilidade geral seria maximizada se os juízes se restringissem 
a aplicar as normas jurídicas, uma vez que é plausível conceber que a justiça 
discricionária, com toda a incerteza por ela criada, acaba por diminuir e não 
aumentar a utilidade geral. (POSNER, 2012, p. 380).

Do mesmo modo, um pragmatista que julga o sistema jurídico pelos re-
sultados por ele gerados pode concluir que os melhores resultados seriam pro-
duzidos se os juízes não tomassem decisões pragmáticas, mas simplesmente 
aplicassem as normas jurídicas. (POSNER, 2012, p. 380).

Posner sugere que o caso “Brown v. The board of Education Topeka”, por 
exemplo, levou vários argumentos pragmáticos em consideração, embora a rou-
pagem geral tenha sido das discussão sobre a igualdade sob o ponto de vista 
moral.

A decisão em si, rearticulou as leis e precedentes existentes à época, po-
rém, a situação de segregação racial presente até então, somente foi alterada pelo 
emprego de métodos claramente pragmáticos em Brown II. (POSNER, 2007).

Esse e outros exemplos sugerem que os motivos reais na prática judicial 
norte-americana está fundada, muitas vezes, em bases pragmáticas não discuti-
das efetivamente. (POSNER, 2007, p. 413).

Para Posner, se o caso “Brown vs. Board of Education”, por exemplo, ocor-
rido nos Estados Unidos, tivesse sido resolvido de maneira não pragmática, 
apenas com a aplicação mecânica das leis e precedentes existentes à época, a 
situação de segregação racial presente até então para com as crianças negras nas 
escolas públicas não teria sido mudada (POSNER, 2007).

O posicionamento de Posner, ao defender a legitimidade da decisão do 
caso “Brown v. “The board of Education Topeka”, defendendo que, na verdade, a 
decisão deste caso se assentou na história política e no senso comum norte-ame-
ricano, não sendo, assim, uma decisão interpretativa em sentido restrito, mas o 
autor considerou que os juízes conseguiram extrair a utilidade da interpretação, 
não se restringindo às convenções jurídicas que afirmavam a segregação racial, 
mudando, portanto, o entendimento que predominava até então. (POSNER, 
2007, p. 415). 
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O pragmatismo jurídico permite que o juiz utilize o direito positivo, o 
direito natural e os princípios morais quando nestes estiverem a melhor resposta 
para trazer benefícios à coletividade, buscando observar a realidade social e a 
eficiência, permitindo que o juiz investigue e conheça a realidade, para então, 
chegar a melhor solução possível para o caso, por meio do aspecto normativo.

A partir da análise dos institutos jurídicos, pode ser possível, ao estilo do 
pragmatismo clássico, observar que eles são inadequados para os fins a que se 
destinam e, tanto quanto isso é possível que se demonstre que outros meios po-
dem ser mais eficientes e capazes de alcançar a tutela dos valores em jogo. (DIAS, 
2018, p. 161).

O segundo julgamento do caso “Brown v. The board of Education To-
peka”,em 1955, sustentaria, então, o argumento de Posner, isso porque, a decisão, 
moralmente sustentada, por si só, não alterou o quadro fático, já que as consequ-
ências e meios não foram examinado no primeiro julgamento do caso, em 1954. 

Analisaremos no próximo tópico a teoria do direito como integridade, 
defendida por Ronald Dworkin. 

4.  A abordagem de Ronald Dworkin

“A ação afirmativa é inconstitucional? Transgride a garantia da 14ª Emen-
da de “igual proteção das leis” para que as universidades dêem preferência a ne-
gros e a outras minorias na feroz competição pelas vagas, como nossas melhores 
universidades vêm fazendo há 30 ai1os?” (DWORKIN, 2005, p. 581)

A integridade é uma terceira virtude política, ao lado da justiça e do devido 
processo legal, um compromisso de que o governo aja de modo coerente e fun-
damentado em princípios, com todos os seus cidadãos, a fim de estender a cada 
um os padrões fundamentais de justiça e equidade. (DWORKIN, 2007, p. 202).

O princípio da integridade, na órbita jurisdicional, conduz à ficção ju-
rídica de que os direitos e deveres legais possuem um único autor, qual seja a 
comunidade personificada, fiel guardiã da justiça e da equidade.

Na obra O Império do Direito, Dworkin cria um gênero literário artificial, 
o qual chama de romance em cadeia, afirma que o processo interpretativo pode 
ser visto como um romance escrito por vários autores, sendo cada um deles 
responsável pela criação de um capítulo particular que forma o todo.

Dworkin defende em sua obra “O Império do Direito” que, por mais que 
não consideremos a integridade como um ideal político, faz parte da nossa mo-
ral política coletiva, e, que a comunidade, como um todo, e não apenas as auto-
ridades, individualmente consideradas, devam atuar de acordo com princípios. 
(DWORKIN 2007, p. 224). 
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O direito como integridade, portanto, começa no presente e só volta para 
o passado na medida em que seu enfoque contemporâneo assim o determine, 
logo, o direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam re-
latos factuais do convencionalismo, voltados para o passado, ou programas ins-
trumentais do pragmatismo jurídico, voltados para o futuro. (DWORKIN, 2007, 
p. 274).

As afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, 
combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o futuro; 
interpretam a prática jurídica contemporânea como uma política em processo 
de desenvolvimento. (DWORKIN, 2007, p. 271).

Assim, o direito como integridade rejeita, por considerar inútil, a questão 
de se os juízes descobrem ou inventam o direito; sugere que só entendemos o 
raciocínio jurídico tendo em vista que os juízes fazem as duas coisas e nenhuma 
delas. (DWORKIN, 2007, p. 271).

Ao examinar a relação entre economia e princípios, Dworkin sustenta a 
tese dos direitos afirma que, nos “hard cases”, as decisões judiciais são caracteris-
ticamente geradas por princípios, não por políticas. 

Nesse exato sentido, Dworkin sugere que o caso Brown pode ser descrito 
como um caso difícil que, portanto, exigiria o julgamento com base em princí-
pios e segundo o ideal do direito como integridade.( DWORKIN, 2014, p. 464)

Não por acaso, descreve o julgamento em Brown I, como um debate cen-
trado nos direitos constitucionais que, integrados, formam a ideia de igual con-
sideração e respeito, que, entrementes, vinha sendo violada pela atuação gover-
namental segregacionista.

Logo, tendo em vista que a população norte-americana, certamente, não 
endossava os fundamentos da segregação, sendo, assim, o cabimento do bani-
mento dessas políticas derivadas da moralidade política, tratou-se de um julga-
mento com base em princípios.

No entanto, embora proponha essa abordagem, o autor reconhece que os 
aspectos pragmáticos não foram devidamente ponderados, ao considerar que 
“No caso Brown, a Suprema Corte estabeleceu uma fórmula que, pelo menos em 
retrospecto, não atingiu tal padrão” (DWORKIN, 2014, p. 466).

No entanto, se de fato tratava-se de um julgamento de princípios não era 
de se esperar que as medidas fossem plena e espontaneamente colocadas em 
prática? Isto é, sem a necessidade de medidas coercitivas já que derivadas da 
moralidade política.

Dworkin demonstra que a moralidade política não está assentada no con-
senso, mas isso não exclui o fato de que as decisões judiciais em caso difíceis 
exigem um modo de realização que, claramente, tem feição pragmática.
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Ao que parece, o reconhecimento moral de um fundamento principio-
lógico, pelo menos em Brown, pode não ser plenamente efetivo sem a devida 
análise do comportamento esperado dos destinatários, ou seja, devem inserir 
uma reflexão pragmática.

5.  Conclusão 

A fundamentação no caso “Brown v. Board of Education” quebrou com a 
tradição de conservadorismo nas questões raciais da Suprema Corte Americana 
até aquele momento. Assumindo tanto fundamentos morais como pragmáticos.

A decisão é o pilar de sustentação do banimento de todo um acervo de 
legislações segregacionistas estaduais, e significou um passo importante na de-
fesa das liberdades fundamentais, que mudaria para sempre o acesso ao sistema 
de ensino público americano. Os direitos das minorias raciais foram protegidos 
efetivando-se o princípio da igualdade. 

Mais do que isto, a dignidade da pessoa humana foi assegurada para uma 
parcela da população que, ao longo de gerações inteiras, foi submetida à violenta 
segregação e discriminação. Hoje, decorrido mais de meio século do julgamento, 
a decisão proferida foi certamente um marco dentro da história do direito nor-
te-americano e mundial.  

As abordagens teóricas de Posner e Dworkin, embora discrepantes, en-
fatizem, como argumentamos, aspectos diferentes da decisão, e, tomado deste 
modo não são incompatíveis e Brown, não pode, sem questionamentos, ser to-
mado como um exemplo definitivo de correção da descrição que ambos promo-
vem a partir de suas descrições do caso.

Dada a complexidade e originalidade do caso, em especial, a sua natureza 
estrutural, as teorias podem ser tomadas como ferramentas analíticas igualmen-
te aplicáveis e uteis para o desenvolvimento dos estudos do tema, tanto sob o 
viés da teoria do Direito e da Justiça como, também, sob a perspectiva das ações 
afirmativas e proteção aos direitos fundamentais.
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