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APRESENTAÇÃO

Falar em Direitos Humanos, no início da segunda década do Século XXI, deveria 
ser uma discussão já superada. Desde Kant, com a resposta ao que é o esclarecimento, a 
humanidade insiste em permanecer subjugada a amarras que impossibilitam a chegada 
à maioridade. Deveria ser redundante reiterar que o fato de alguém nascer humano já 
lhe confere o estatuto de proteção, extensivo a todo e qualquer indivíduo. Isso envolve 
direitos básicos e se estende à possibilidade de realização da liberdade nos mais diversos 
estamentos e espaços. Mas urge que se tenha coragem e se ouse tratar a temática com 
o devido cuidado e profundidade que ela merece. Nesse cenário é que a presente obra 
se propõe a adentrar pelas trilhas abertas pela modernidade, trazendo, junto ao direito, 
um horizonte de compreensão que possibilite alargar o olhar sobre o contexto atual dos 
Direitos Humanos.

Os Direitos Humanos necessitam de proteção, ou seja, o Estado precisa agir em 
defesa do cidadão. Nesse sentido, quando se discutem os comitês globais e o sistema 
regional de proteção dos Direitos Humanos, constata-se que há a necessidade de provocar 
o Conselho de Direitos Humanos da ONU, assim como os Comitês dos Pactos de Nova 
York e Cortes Regionais, para que sejam ativos na defesa e construção de direitos que 
priorizem a vida. 

Seguindo o mesmo raciocínio, ao se abordar a temática da Justiça de Transição, 
percebe-se que, de maneira geral, o ser humano não raro busca uma espécie de solução 
mágica frente aos problemas que o afligem. Daí que muito se legitima a busca por um 
ídolo que resolva os problemas - uma espécie de salvador, redentor, mito -, quando a 
solução está, muito antes, em relações políticas e democráticas assumidas pelo cidadão. 
A Justiça de Transição envolve a passagem de um período autoritário ou ditatorial para 
um período democrático e de prestação de contas dos crimes contra os Direitos Humanos 
cometidos no período prévio. Como é sabido, as instituições não funcionam sozinhas, mas 
sim, mediante a ação dos agentes públicos, que têm a obrigação de manter a democracia 
enquanto presença civil e humanitária.

Por essa razão, é preciso fortalecer a política do reconhecimento frente a qualquer 
situação da vida. Isso porque o reconhecimento promove, no indivíduo, a autopercepção 
enquanto ser humano operante e ativo. Nesse sentido, o relacionamento entre os seres 
humanos vai além de uma via meramente formal e de direito. Exige repensar as estruturas 
de (in)justiça em que se dão as relações humanas. Um olhar atento sobre a história dos 
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Direitos Humanos revela que a sua plena efetivação não coincidiu com a época em que 
eles foram formalmente afirmados. Dessa forma, só a formalização ou a elevação a status 
jurídico não bastam para sua implementação, sendo, no entanto, a primeira etapa desse 
processo.

Outro foco temático abordado na presente obra versa sobre a proteção de dados 
enquanto direito fundamental no Brasil. Observou-se que, esse direito está sujeito à 
discricionariedade do julgador, em coerência com a Constituição Federal, ou seja, à 
análise de cada caso. Nesse sentido, também se faz necessária a presença do direito junto 
à proteção de animais. Não se trata de defender uma igualdade entre o ser humano e 
os animais, mas de reconhecer a diferença existente, pois a partir dela é que se percebe 
a fragilidade dos animais e a necessidade de protegê-los contra as mais diversas formas 
de crueldade. Essa questão também está vinculada com os valores da justiça, liberdade e 
dignidade. Há uma força relacional na realidade cultural que aproxima esses valores em 
conformidade com o contexto no qual se inserem.

Já a análise da estrutura do judiciário na Alemanha junto ao funcionamento do 
Tribunal Constitucional Federal leva ao entendimento de que é mediante a análise que 
este reafirma o respeito que impõe às demais instituições, atuando na máxima medida 
possível, dentro de seus limites. Conforme o texto uma Reclamante buscava uma solução 
alternativa para a declaração de gênero na certidão de nascimento às pessoas às quais 
não se pode atribuir genética e permanentemente nenhum gênero, sugeriu então 
a denominação intersexual/diverso ou apenas diverso. Frente a este caso, o Tribunal 
Constitucional, após ouvir dezesseis entidades acerca do tema, optou por suspender este 
processo e determinou que o legislador se manifestasse a fim de sanar esta omissão, 
considerando que os termos atuais da Lei do Estado Civil acabam por ser discriminatórios 
para com este público o que, portanto, interfere em seu direito geral de personalidade. O 
posicionamento, assim como a coerente e razoável atribuição do sentido, são essenciais 
para evitar que o cidadão não tenha acesso ao direito, por omissão.

É preciso refletir para além das aparências. Isso remete à essência, onde os 
sentimentos e as perguntas são formuladas. Nesse sentido, cabe perguntar se, de fato, 
somos herdeiros do medo. Urge discutirmos a respeito da temática do medo, pois a sua 
presença pode ser percebida ao longo da história, numa construção cultural hegemônica 
que formou um horizonte prévio, o qual movimenta indivíduos e comportamentos. Como 
herdeiros dessa tradição, damo-nos conta de que não se aprende a viver - vive-se. E a partir 
das vivências vamos efetivando o mundo (jurídico) que nos rodeia, mesmo mantendo 
subjacente o medo enquanto elemento impulsionador de decisões. 

Essa questão remete também ao movimento constitucionalista na América Latina, 
que acompanhou boa parte do processo de ocupação do território e mais se aproximou 
de uma invasão propriamente dita. Sem levar em conta os conhecimentos e a cultura dos 
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povos existentes nas américas, foi-lhes imposto um modelo eurocentrista na organização 
política, geográfica e cultural. Dessa imposição resultou uma espécie de monocultura 
jurídica que pautou os horizontes do direito constitucional.

Por fim, a presente obra aborda questões advindas da pandemia de COVID, pois 
o mundo está interconectado e não é mais possível pensar em um povo ou nação como 
ilhas, especialmente no que tange ao meio ambiente, ao direito e a políticas públicas. 
As mudanças climáticas e suas consequências devastadoras não podem mais ser 
ignoradas pelo contexto jurídico. Urge uma mudança paradigmática que fomente o 
desenvolvimento sustentável, promova o desenvolvimento integral das nações e conserve 
os recursos naturais. Precisamos compreender a importância e o significado de cuidar do 
ecossistema mundial. Todos somos chamados a participar das decisões e da implantação 
de medidas a serem desenvolvidas em prol da vida.

Lajeado, 14 de setembro de 2021.

Rogério José Schuck
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DE COMITÊS GLOBAIS A SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS: ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO E CORTE 

INTERAMERICANAS

Renato Luiz Hilgert1

1 INTRODUÇÃO

A contar da redação da Carta Internacional de Direitos Humanos – formada pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, e pelos dois Pactos de Nova 
York – Pacto dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e Pacto dos Direitos Econômicos Sociais 
e Culturais (PIDESC), de 1966, a sociedade internacional organiza o sistema universal de 
proteção dos direitos humanos, disponibilizando mecanismos de monitoramento, direito 
de petições individuais a comitê, com atuação universal, e tribunais especializados ou 
cortes, com jurisdição regional.

Entre os três sistemas regionais constituídos, além do europeu (pioneiro) e do 
africano (mais recente), figura o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), 
impulsionado pela vigência da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), 
em 1978, e que será destacado no presente artigo.

O texto abordará a contextualização do surgimento do SIDH, atribuições e decisões 
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos (Corte de São José ou Corte IDH), na defesa da pessoa e na 
responsabilização dos Estados soberanos e independentes, por violação de direitos civis, 
políticos e outros. 

2 DA CARTA DE 1945 AO DIREITO DE QUEIXAS INDIVIDUAIS

As garantias normativas dos direitos humanos, conquistados por lutas intensas, 
num rastro de dezenas de milhões de mortes humanas e expressivo número de mutilados 
e desaparecidos, vítimas de “sofrimentos indizíveis”, como refere o Preâmbulo da Carta 
de São Francisco, a Carta das Nações Unidas (1945),2 lembram o discurso de 1872, em 
Viena: direitos foram alcançados em séculos de “lutas intensas e ininterruptas. O caminho 
percorrido pelo direito em busca de tais conquistas muitas vezes está assinalado por 
torrentes de sangue” (IHERING, 2004, p. 31). Logo, não são direitos dados, mas construídos, 
“nascidos em certas circunstâncias, caracterizada por lutas em defesa de novas liberdades 

1 Licenciado em Letras/Português e Literaturas da Língua Portuguesa e especialista em Língua Portuguesa 
pela Fates, bacharel e mestre em Direito pela Unisc e professor dos cursos de graduação em Direito e 
Relações Internacionais da Universidade do Vale do Taquari – Univates. E-mail: renatoh@univates.br.

2 No Brasil, promulgada pelo Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945.

mailto:renatoh@univates.br
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contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma 
vez por todas” (BOBBIO, 2004, p. 5). E mais, diz Bobbio (2004, p. 25), “o problema grave de 
nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e 
sim o de protegê-los”. 

Trindade acredita que “a nova razão de humanidade passa a primar sobre a velha 
razão de Estado”, em prefácio, redigido em outubro de 2008, à quarta edição de Direito 
das Organizações Internacionais (p. XXV). No voto ao parecer da Corte Internacional 
de Justiça sobre a independência do Kosovo, afirma que “Estados existem para os seres 
humanos e não vice-versa” (TRINDADE, 2012, p. XI). Semelhantemente, Pereira afirma que 
hoje a sociedade internacional “olha para o Estado e enxerga nele o homem” (2009, p. 
184).

No contexto desta proteção, em caso de descumprimento e, especialmente, 
de violação, estes direitos são monitorados, investigados, relatados e apreciados pelos 
sistemas universal (como o Conselho de Direitos Humanos da ONU) e regional (no caso 
do continente americano, Comissão de Direitos Humanos da OEA e Corte de São José da 
Costa Rica). Em outros dois continentes, Europa (sistema pioneiro) e África (mais recente) 
há estrutura similar.

Entre os propósitos das Nações Unidas, a Carta da ONU prevê no art. 1º, inciso 3º, 
“cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 
social cultural ou humanitário” e a promoção e estímulo do “respeito aos direitos humanos 
e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”. 
Quanto à cooperação econômico-social, afirma que as Nações devem favorecer “o respeito 
universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem 
distinção” (Carta da ONU, art. 55, c). 

A propósito, conforme Glendon apud Bragato, fosse apenas a vontade dos três 
grandes líderes mundiais da época em que a ONU fora criada - Churchill, Roosevelt e 
Stalin, 

a preocupação com os direitos humanos no momento da elaboração da 
Carta não teria sido mais que secundário. Felipe Gómez Isa (ISA, 1999, p. 
28) pontua que a rejeição das grandes potências à inclusão de um Bill of 
Rights no corpo da Carta da ONU deveu-se à limitação de direitos humanos 
dos habitantes de seus próprios territórios. Enquanto os Estados Unidos 
conviviam com uma severa política de segregação racial contra os negros, a 
União Soviética mantinham seus Gulag e França e Inglaterra desfrutavam 
de seus impérios coloniais na África e na Ásia. Graças à delegação latino-
americana que, numa época em que mundo ainda vivia sob o jugo do 
colonialismo, formava a maior delegação atuando em bloco (vinte e um 
de cinquenta e um Estados), a preocupação com os direitos humanos foi 
incluída na Carta da ONU (CAROZZA, 2003, p. 285) (BRAGATO, 1999, p. 25). 
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Os representantes dos Estados latino-americanos formularam propostas de 
emendas ao texto da Carta, naquele junho de 1945, entre as quais direitos iguais entre 
homens e mulheres. Meses antes da Assembleia da ONU em Paris, durante evento em 
Bogotá, para a formação da Organização dos Estados Americanos (OEA) e redação da 
respectiva Carta3, foi emitida a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
(DADDH), aprovada em abril de 1948.

Dos capítulos da DADDH, um traz dez “deveres”4 humanos. Assim, como a 
DUDH – Declaração Universal dos Direito Humanos, a Declaração Americana constitui 
recomendação, eis que não envolveu procedimentos de ratificação, razão pela qual o 
texto declarativo está disponível entre os documentos básicos5 da CIDH – Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. 

Embora a Carta onusiana mencione “direitos humanos” e “liberdades fundamentais”, 
no Preâmbulo e artigos 1º, 13, 55, 56, 62, 68 e 76, a positivação internacional dos direitos 
mínimos dos seres humanos, detalhando os propósitos das Nações Unidas, em face 
da pessoa humana, deu-se com a Declaração Universal de 1948, marco fundamental 
do sistema protetivo. O texto da DUDH - Resolução 217 A-III6, da Assembleia Geral da 
ONU, fundamenta-se na dignidade humana, nos termos do Preâmbulo, ao afirmar que 
“o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da Humanidade”. Afora os sete “considerandos” vestibulares, a 
DUDH apresenta o conjunto de 29 artigos de direitos civis e políticos, os direitos e garantias 
individuais, e os direitos sociais, econômicos e culturais.

Lafer apud Ramos (2015, p. 110) imagina a DUDH como “templo, em cujo pórtico foi 
situada a dignidade inerente a todos os seres humanos”. Neste pórtico, quatro colunas: 
direitos e liberdades de ordem pessoal (artigos III a IX); direitos do indivíduo no seu 
relacionamento com os grupos a que pertence (arts. XII a XVII); liberdades pessoais e 
direitos políticos (arts. XVIII a XXII); e direitos econômicos, sociais e culturais (arts. XXII a 
XXVII).

Em termos de efetividade jurídica, a Declaração Universal, ainda que exaltada 
como “código de conduta mundial, padrão mínimo para a proteção de direitos humanos, 
servindo como paradigma ético e suporte axiológico”, como assevera Mazzuoli (2018, 
p. 799) ou status de direito internacional costumeiro, como disserta Casella (2012), 

3 Na República Federativa do Brasil, a Carta da OEA foi promulgada pelo Decreto nº 30.544, de 14 de fevereiro 
de 1952.

4 Deveres humanos figuram também, em menos detalhes, nos arts. 29 da DUDH (para com a comunidade) 
e 32 da CADH (com a família, a comunidade e a humanidade) e no Preâmbulo do PIDCP e PIDESC 
(deveres com semelhantes e coletividade).

5 http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp.
6 Disponível na página da ONU Brasil: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. 

Acesso em 21 ago. 2020.

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
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não constitui um tratado7 ou acordo que possibilita a internalização de obrigações no 
ordenamento jurídico dos Estados. Mazzuoli, baseado em Soares (2018, p. 803), menciona 
decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ), em 24 de maio de 1980, no caso do Pessoal 
Diplomático e Consular dos EUA em Teerã, a qual considera a “Declaração Universal como 
um costume que se encontra em pé de igualdade com a Carta das Nações Unidas”.

Assim, a natureza jurídica da DUDH é de recomendação (sem coerção normativa), 
não podendo ser considerada “tratado”, por não ter passado por procedimento de 
consentimento expresso formalizado, nada mais do que mera resolução da Assembleia 
Geral da ONU, conclui Mazzuoli (2018), devendo ser entendida como “a interpretação mais 
autêntica da expressão direitos humanos e liberdades fundamentais” (p. 802). Sieghart 
apud Mazzuoli (2018, p. 803) designa a Declaração de 1948 como “código ético universal” 
no contexto de direitos humanos. Para Ramos, apesar da abrangência e consenso, a 
Declaração Universal “não possui força vinculante, representando algo como soft law no 
Direito Internacional, o chamado direito em formação” (2015, p. 111). 

Já para Mazzuoli (2018), a DUDH, de regras costumeiras reconhecidas 
internacionalmente, faz parte do jus cogens internacional, isto é, de normas imperativas 
inderrogáveis, nos termos do art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados8. 
“Foi nesse sentido que o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, no acórdão de 
10 de dezembro de 1998, considerou ser a proibição da tortura uma regra imperativa de 
Direito Internacional” (MAZZUOLI, 2018, p. 803-804). As jus cogens, anota Ramos (2011), 
têm superioridade normativa na comparação com outras normas de Direito Internacional. 

Quanto aos direitos materiais em si, importa sejam declarados, tornados normas, 
mas, sobretudo, os “fundamentais” (assim denominados na Constituição Federal brasileira) 
ou “direitos humanos” (nomenclatura do direito internacional). Além disso, importa que 
sejam efetivados e exercidos. Quanto a esta efetiva proteção dos direitos humanos, a 
DUDH não previu qualquer órgão ou estrutura internacional que tivesse competência 
para zelar pelo cumprimento de tais direitos, ou seja, “nem abre ao ser humano, enquanto 
objeto de proteção, vias concretas de ação contra o procedimento estatal acaso ofensivo 
a seus direitos” (REZEK, 2016, p. 264). Atualmente, no entanto, há sistemas universal e 
regionais, que disponibilizam mecanismos de monitoramento do cumprimento dos 
direitos humanos e admitem direito de petição individual. 

7 A precisa nomenclatura de tratado é definida pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 
1969, ratificada pelo Brasil pelo Dec. 7.030/2009, art. 2.1.a: “significa um acordo internacional concluído 
por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, [...] qualquer que seja sua denominação 
específica”.

8 Promulgada no Brasil pelo Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 2009.
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Quase duas décadas depois9 da Assembleia de Paris, daquele dezembro de 1948, a 
ONU preencheu as lacunas das deficiências da Declaração Universal: a falta da efetividade 
jurídica do texto sem hierarquia de tratado internacional e a ausência de meios técnicos 
para amparar pessoas abusadas em seus direitos humanos na busca da responsabilização 
do Estado violador. Em Nova York, em 16 e 19 de dezembro de 1966, foram concluídos 
e assinados dois pactos com força vinculante, sujeitos à ratificação como tratados 
internacionais, ambos atribuindo a devida “dimensão técnico-jurídica à Declaração 
Universal de 1948”, observa Mazzuoli (2018, p. 809).

A República Federativa do Brasil tardou um quarto de século para ratificar os Pactos 
de 1966, por motivo óbvio: o período de exceção, da ditadura militar, que iniciara em 1964, 
que eliminou ou restringiu direitos, notadamente os civis e políticos, e findaria com a 
redemocratização de 1985. Três anos depois da promulgação da CF de 1988, o Congresso 
Nacional10 aprovou os dois tratados (cujo principal conteúdo já havia sido inserido no texto 
constitucional), em 1991, por decretos legislativos de 12 de dezembro, cuja promulgação 
ocorreria em 6 de julho de 1992, nos termos dos Decretos números 591 (PIDESC) e 592 
(PIDCP), depositadas as cartas de adesão internacional, em 24 de janeiro de 1992. 

Os Pactos de Nova York, vigentes desde 1976, em suma, detalharam e atribuíram 
juridicidade aos direitos declarados em 1948 e inovaram, adotando mecanismos de 
monitoramento, orientados por Comitês. Na prática, Estados nacionais passaram a ter 
obrigação de apresentação periódica de detalhados relatórios de medidas em favor da 
efetiva proteção dos direitos humanos, e, por meio de Protocolos Facultativos ao PIDCP e 
ao PIDESC foram adotados mecanismos universais de petições individuais.

O Pacto dos Direitos Civis e Políticos, no Preâmbulo e nos 53 artigos, confere 
obrigatoriedade jurídica ao conjunto dos direitos civis e políticos, da primeira parte da 
DUDH (arts. 1º a 21), conhecidos como os direitos de primeira geração ou dimensão. Direitos 
não constantes da Declaração Universal também figuram no PIDCP (art. 11, impossibilidade 
de prisão por descumprimento de obrigação contratual; art. 20, vedação de propaganda 
de guerra ou de incitamento a intolerâncias; e art. 27, proteção dos direitos das minorias). 

O tratado afirma a obrigação estatal de “respeitar e a garantir a todos os indivíduos” 
(art. 2º, in limine, do PIDCP), mas houve “resistência dos Estados em aceitarem os 
mecanismos de supervisão e monitoramento dos direitos que elenca”, declara Mazzuoli 
(2018, p. 811). Previsto nos arts. 28 a 45, constitui o Comitê de Direitos Humanos e 
compromisso dos Estados-Partes:

9 A demora, entre a proclamação da DUDH e os Pactos foi motivada por discordâncias internas na Comissão, 
atual Comissão de Direitos Humanos da ONU, em especial sobre a questão de serem um ou dois tratados, 
e em 1952 decidiu-se por pactos distintos (MAZZUOLI, 2018).

10 Nos termos da competência exclusiva do art. 49, I, da Constituição Federal de 1988.
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Art. 40.1 Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a submeter 
relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar efetivos os direitos 
reconhecidos no presente Pacto e sobre o progresso alcançado no gozo 
desses direitos.

Além da supervisão, o Comitê do PIDCP tem competência “conciliatória”, segundo os 
arts. 41 e 42, as chamadas “queixas interestatais”, como explica Mazzuoli (2018), admitindo 
a possibilidade de Estado queixar-se, junto ao Comitê, de outro Estado por eventual 
descumprimento de direitos do Pacto. O mecanismo das reclamações estatais vige desde 
1979, porém, até o momento, não há notícia de que Estado-Parte tenha formalizado tal 
comunicação em face de outro.

Outra competência aberta pelo PIDCP, por intermédio do Protocolo Facultativo 
de 1966, vigente desde 1976, é “de natureza investigatória (também chamada de quase 
judicial)” (MAZZUOLI, 2018, p. 821), isto é, possibilita formulação de petições individuais ao 
Comitê criado pelo referido tratado. No Brasil, o Protocolo foi aprovado pelo Congresso 
Nacional em 2009 e, no mesmo ano, houve a respectiva adesão internacional brasileira. O 
primeiro dispositivo do Decreto Legislativo 31111, de 16 de junho de 2009, prevê:

Art. 1º Os Estados Partes do Pacto que se tornem partes do presente 
Protocolo reconhecem que o Comitê tem competência para receber e 
examinar comunicações provenientes de indivíduos sujeitos à sua jurisdição 
que aleguem ser vítimas de uma violação, por esses Estados Partes, 
de qualquer dos direitos enunciados no Pacto. O Comitê não receberá 
nenhuma comunicação relativa a um Estado Parte no Pacto que não seja 
no presente Protocolo.

O exercício do direito a petições ou queixas individuais está condicionado, conforme 
o art. 5º do Protocolo, a que a mesma questão não esteja em exame em outra instância 
internacional e tenha havido esgotamento dos recursos jurídicos internos.

Quanto ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 
PIDESC: confere força jurídica à segunda parte da DUDH, em seus arts. 22 a 27, do total de 
cinco partes e 31 artigos. Para Mazzuoli (2018, p. 815), há maior amplitude na comparação 
do texto de 1966 com a expressão dos direitos mencionados em 1948, sendo este Pacto 
“o primeiro instrumento jurídico do âmbito das Nações Unidas a detalhar esses direitos 
chamados de “segunda geração””. 

11 O mesmo Decreto aprova o Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos com vistas à Abolição da Pena de Morte, adotado e proclamado pela Resolução nº 44/128, 
da Assembleia Geral da ONU, de 15 de dezembro de 1989, com reserva ao art. 2º. “Na prática brasileira, 
contudo, a pena de morte para crimes cometidos por civis não tem sido aplicada desde 1876, não sendo 
também oficialmente utilizada desde a Proclamação da República em 1889; sequer na hipótese em que a 
Constituição a excepciona (caso de guerra declarada) tem sido tal pena empregada no Brasil” (MAZZUOLI, 
2018, p. 815).
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O conteúdo do PIDESC compreende as chamadas “normas de caráter programático”, 
pelas quais os Estados obrigam-se a adotar medidas destinadas a dar proteção a direitos 
de fundo econômico, social e cultural. Conforme Mazzuoli apud Burgenthal (2018, p. 815-
816), há diferenças entre os Pactos de 1966, considerando obrigações jurídicas impostas, 
pois “como destaca a melhor doutrina, a capacidade de garantir muitos dos direitos 
econômicos, sociais e culturais proclamados pelo Pacto, pressupõe a existência de 
recursos econômicos bem assim de outra índole, que infelizmente não se encontram ao 
alcance de todos os Estados”. 

Neste sentido, o art. 2º, do PIDESC ordena que o Estado-Parte 

compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela 
assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos 
econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que 
visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em 
particular, a adoção de medidas legislativas.

Este tratado é visto como “um marco por ter assegurado destaque aos direitos 
econômicos, sociais e culturais, vencendo a resistência de vários Estados e mesmo 
da doutrina, que viam os direitos sociais em sentido amplo como sendo meras 
recomendações e exortações” (RAMOS, 2019, p. 167). De qualquer forma, considerando 
o aspecto programático dos direitos sociais, econômicos e culturais, diversamente da 
implementação obrigacional imediata dos civis e políticos, há diferença no monitoramento 
das disposições do PIDESC, comparado com o do PIDCP, e há “debate sobre a acionalidade 
desses direitos nas cortes e instâncias judiciárias, não sendo poucos os que sustentam que 
tais cortes são incompetentes para tratar de políticas sociais” (MAZZUOLI, 2018, p. 817). 

Na realidade, há acionalidade de direitos de cunho social e os mecanismos de 
monitoramento dos direitos previstos constam dos arts. 16 a 25, do PIDESC, ou seja, 
relatórios estatais. Além do mais, o Protocolo Facultativo a este tratado12, de 10 de 
dezembro de 2008, em vigor internacional desde 05 de maio de 2013, acrescenta 
ao mecanismo de informações gerais ou relatórios: queixas interestatais, sistema de 
petições individuais, procedimentos de investigação e medidas provisionais ou cautelares, 
dirigidos ao Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “reafirmando, assim, a 
exigibilidade e a justiciabilidade de tais direitos e os equiparando, finalmente, ao regime 
jurídico internacional dos direitos civis e políticos” (RAMOS, 2019, p. 172).

Quanto a petições individuais ao Comitê, são permitidas exclusivamente às pessoas 
domiciliadas nos países que assinaram e ratificaram o mencionado Protocolo Facultativo 
ao PIDESC. Há, entretanto, requisitos de admissibilidade das comunicações, como o 

12 Disponível em http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/
protocolo. Acesso em 05 ago. 2020.

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/protocolo.%20Acesso%20em%2005%20ago.%202020
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/protocolo.%20Acesso%20em%2005%20ago.%202020
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peticionamento por indivíduo ou grupo de indivíduos no prazo de um até um ano do 
exaurimento de recursos internos ou nacionais, conforme o art. 3º do Protocolo Facultativo. 

O Brasil, contudo, ainda não havia assinado o documento até o final de agosto de 
2020, como demonstra o site dos tratados depositados na ONU13, ao contrário de Estados 
sul-americanos como Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, que assinaram o 
referido Pacto Facultativo. Por ora, e não há sinalização de que isto vá ocorrer em breve, 
estão inviabilizadas tanto petições individuais quanto outras medidas, de competência do 
Comitê, acima enunciadas, referentes a eventual descumprimento ou violação brasileira 
de direitos nos campos econômico, social ou cultural.

Ainda quanto ao sistema global,14 para a pretensão de responsabilização dos Estados 
nacionais por violação dos direitos humanos, eis que comissões ou comitês não têm 
competência judiciária, pode-se conjecturar eventual provocação da Corte Internacional 
de Justiça – CIJ, “principal órgão judiciário das Nações Unidas” (Carta da ONU, art. 93). Não 
há, entretanto, direito de petição individual para pessoas humanas, porque a jurisdição 
está reservada tão somente aos Estados, nos termos do art. 34.1, do Estatuto da CIJ. A 
Corte tem “um modesto papel na aferição da responsabilidade internacional do Estado 
por violação de direitos humanos” argumenta Ramos (2015, p. 97). Tal reivindicação 
protetiva poderia originar-se de um Estado, ou seja, ação de Estado em face de Estado, 
mas há entraves, aponta Ramos (2015), como a determinação da jurisdição contenciosa, 
que depende da vontade do próprio Estado infrator. 

Para atuação relevante pelos direitos humanos, a Corte da ONU necessitaria de 
reforma estatutária, mesmo porque o texto, adotado como anexo da Carta em 1945, tem 
base no estatuto da extinta Corte Permanente de Justiça Internacional15, como refere o 
art. 92 da Carta da ONU.

Em suma, os mecanismos organizacionais universais protetivos são os: a) órgãos 
internos da ONU – Conselho de Direitos Humanos, Relatorias Especiais de Direitos Humanos 
e Alto Comissariado de Direitos Humanos; e b) órgãos e entes externos, instituídos em 
tratados diversos, embora incentivados e apoiados pela ONU, caso dos Comitês criados 
por tratados internacionais, como os dos Pactos de 1966, e existe o Tribunal Penal 
Internacional, constituído pelo Estatuto de Roma, que atua para a responsabilização 

13 Disponível em https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en. 
Acesso em: 29 ago. 2020.

14 Nos dias atuais, o sistema global ou universal de proteção de direitos humanos reúne outros tratados 
multilaterais específicos, como as Convenções Internacionais sobre a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação Racial; a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; a Tortura e 
Outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e ou Degradantes; os Direitos da Criança; e os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, ratificado no Brasil em 2009, como primeiro tratado internacional com status de 
emenda constitucional, nos termos da Constituição Federal de 1988, art. 5º § 3º.

15 Funcionou depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1921 e 1940.

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
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criminal de pessoas individuais, por crimes de maior gravidade como genocídio e crimes 
contra a humanidade.

3 DO SISTEMA INTERAMERICANO E SUA ESTRUTURA BIFÁSICA 

Como reflexos da Carta16 Internacional dos Direitos Humanos, surgiram os sistemas 
regionais de proteção, estruturados nos continentes europeu, americano e africano. 
Destes três sistemas regionais, além do adotado na Europa (Corte Europeia de Direitos 
Humanos, com atuação desde 1959, Comissão, até 1998, e Comitê de Ministros) e na África 
(Comissão, desde 1987, e Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, desde 2004), 
o Interamericano (SIDH) tem como tratado multilateral principal a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos – CADH. Redigida na Costa Rica em 1969, dá competência a dois 
órgãos: Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão da Organização 
dos Estados Americanos (OEA); e Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), 
sediados, respectivamente, nas cidades de Washington (EUA) e São José (Costa Rica).

Dos documentos do SIDH, quatro são os principais: a Carta da Organização dos 
Estados Americanos (1948); a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem - 
DADDH (1948), que embora não constitua tratado, a exemplo da DUDH, explicita os direitos 
mencionados na Carta da OEA; a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto 
de San José da Costa Rica (1969); e o Protocolo Adicional à Convenção Americana em 
Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais ou Protocolo de San Salvador (1988). 

Adicionalmente, el Sistema cuenta con otros instrumentos como 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolos y 
Convenciones sobre temas especializados, como la Convención para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención sobre la Desaparición 
Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, entre otros; y los Reglamentos y Estatutos de sus órganos 
(ABC, Corte IDH, 2020).

A formação do sistema interamericano foi precedida pela criação da OEA, em abril 
de 1948, na Colômbia, durante a 9ª Conferência Interamericana, que editou a Carta dos 
Estados Americanos e a Declaração Americana de Direitos e Deveres. A própria Carta da 
OEA (art. 3º, alínea l) define a obrigação estatal pela obrigação genérica de proteção dos 
“direitos fundamentais da pessoa humana, sem fazer distinção de raça, nacionalidade, 
credo ou sexo”.

Apenas Estados-Membros da OEA podem ser Estados-Partes da Convenção e dois 
dos três países da América do Norte não são signatários da CADH. Estados Unidos, que 

16 Cançado Trindade, em O Direito internacional em mundo em transformação (Renovar, 2002) afirma que 
a Carta Internacional dos Direitos Humanos é formada por três documentos: Declaração Universal dos 
DH (1948), Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Culturais e Sociais (1966) e o Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos (1966).
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inclusive assinara o tratado, alegou “dificuldades de harmonizar as normas do common 
law com princípios baseados no direito romano” (CASELLA, 2012, p. 501). Já o Canadá, que 
sequer assinou a Convenção, também não está vinculado ao Pacto de São José. Ambos os 
países, “ao que parece, não estão dispostos a fazê-lo” (Mazzuoli, 2018, p. 822), fazendo com 
que apenas o México, dos países do norte da América, vincule-se ao tratado. Atualmente, 
2317 dos 35 Estados-Membros da OEA são Estados-Partes da Convenção Americana, em 
sua maioria, do sul continental. 

O contexto histórico do período18era marcado pelo predomínio das ditaduras 
militares, muitas respaldadas pelos Estados Unidos. O governo militar brasileiro, tendo 
à frente o General Presidente Emílio Garrastazu Médici (que assumira o poder em 
outubro de 1969, sucedendo uma Junta Militar, governando até março de 1974), enviou 
representantes à Conferência da Costa Rica, que inclusive participaram de discussões e 
votações. 

Médici, ao longo de seu mandato, tornou-se símbolo de violações maciças 
de direitos humanos do regime militar, tendo ocorrido em seu governo a 
prática de desaparecimento forçado e crimes contra a humanidade. Esse 
paradoxo pode ser explicado pela tentativa das ditaduras da época (e 
consequentemente da OEA, organização intergovernamental) de transmitir 
uma aparência de normalidade e semelhança com outros Estados da 
sociedade internacional, obtendo, com isso, legitimação e apoio para sua 
perpetuação. Para tanto, nada melhor que mimetizar o discurso de respeito 
a direitos humanos e democracia, mesmo sem qualquer intenção de pô-lo 
em prática (RAMOS, 2015, p. 218).

Passados 14 anos da vigência da CADH, o Brasil aderiu à Convenção Americana em 
1992, embora a mensagem presidencial, solicitando a aprovação do Congresso Nacional, 
fora encaminhada pelo Presidente José Sarney ainda em 1985, ano da redemocratização, 
findos 21 anos da ditadura militar brasileira. O Congresso aprovou o texto e o governo 
brasileiro depositou a carta de adesão em 25 de setembro de 1992, data considerada 
da vigência internacional para o Brasil. O decreto presidencial 678, da promulgação da 
CADH, data de 6 de novembro daquele 1992. 

Duas décadas depois da edição da Declaração Americana, a CADH fez a devida 
especificação do rol de direitos humanos, notadamente os civis e políticos. Os econômicos, 
sociais e culturais foram expandidos no Protocolo Adicional à Convenção – Protocolo de 
São Salvador (1988), promulgado no Brasil pelo Decreto 3.321, de 30/12/1999. Concluída 

17 Eram 25, mas as denúncias de Trinidad e Tobago, em 1998, e da Venezuela, em 2012, desobrigaram os dois 
países da CADH.

18 Os trabalhos que resultaram na Convenção de 1969 se arrastaram desde a elaboração do projeto em 1959 
até a Conferência do Rio de Janeiro de 1965, quando se decidiu fosse este projeto revisto pela Comissão 
Interamericana dos Direitos Humanos, e convocada referência especializada. Não obstante os inúmeros 
obstáculos enfrentados, como a guerra no Vietnã, os regimes de exceção na Argentina, no Brasil e no Peru 
e a decretação do estado de emergência no Chile, a Conferência reuniu-se na Costa Rica (CASELLA, 2012, 
p. 501).
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e assinada em 1969, na capital da Costa Rica, a Convenção vige desde 18/7/1978, quando 
alcançou, pelo consentimento da República do Peru, as 11 ratificações mínimas exigidas 
para viger.

O Preâmbulo da CADH afirma que a proteção internacional dos direitos humanos 
tem 

natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o 
direito interno dos Estados americanos [...] só pode ser realizado o ideal do 
ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições 
que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e 
culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos (Decreto 678/1992).

A Convenção tem 82 artigos, em três partes: I - deveres dos Estados e direitos 
protegidos; II – meios de proteção (Comissão e Corte); e III – disposições gerais e transitórias. 
Entre as declarações e reservas, consta a Declaração Interpretativa do Brasil, no sentido 
de que o governo brasileiro entende que o direito automático de visitas e inspeções in 
loco da Comissão Interamericana dependerá da “anuência expressa do Estado”.

Quanto aos deveres estatais, há determinação de comprometimento dos Estados-
Partes (art. 1º, 1, da CADH) com o respeito dos direitos e liberdades, devendo garantir o 
livre pleno exercício “a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação 
alguma”. Caso o gozo de direitos e liberdades não tiver garantia no direito interno, Estados-
Partes obrigam-se a adotar as medidas legislativas cabíveis, como determina o art. 2º, da 
CADH.

Os direitos civis e políticos estão enumerados nos artigos 3º a 25 e o art. 26 
menciona direito ao desenvolvimento progressivo, único dispositivo que remete a direitos 
econômicos, sociais e culturais, que foram delineados em 1988 no Protocolo de San 
Salvador. O art. 31 da Convenção de 1969 prevê a possibilidade de inclusão no regime de 
proteção de outros direitos e liberdades que forem reconhecidos.

As pessoas humanas, às quais a CADH estabelece o direito ao reconhecimento de 
sua personalidade jurídica (art. 3º), na correlação entre deveres e direitos, têm “deveres para 
com a família, a comunidade e a humanidade” (art. 32.1). A Convenção ressalva também 
que os “direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de 
todos e pelas justas exigências do bem comum, numa sociedade democrática” (art. 32.2).

Pelo menos quarenta dispositivos da CADH (art. 33 em diante) regulam os meios da 
proteção, atribuindo competência para conhecer dos assuntos atinentes ao cumprimento 
das obrigações assumidas pelos Estados-Partes a dois órgãos, “procedimento bifásico 
ainda em vigor: a imitação do antigo modelo europeu” (RAMOS, 2015, p. 223): a) Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos – Comissão ou CIDH; e b) a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos – Corte ou Corte IDH. 
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A Comissão, quando da elaboração da Convenção de 1969, já existia na estrutura da 
OEA, passando a funcionar em 1960, na capital dos Estados Unidos, e, assumiu também 
as funções como órgão da CADH. A novidade foi a criação da Corte Interamericana, 
que funciona desde 1980, na capital da Costa Rica, como organização internacional, na 
forma de “tribunal internacional supranacional, capaz de condenar os Estados-Partes na 
Convenção Americana por violação de direitos humanos” (MAZZUOLI, 2018, p. 830). A 
Corte, embora os juízes sejam eleitos pela Assembleia Geral, não pertence à OEA, atuando 
como órgão judiciário internacional, a segunda corte regional ou continental de direitos 
humanos criada, precedida da Corte Europeia de Direitos Humanos, que atua desde 
meados do século XX. 

3.1 Funções da CIDH – Integrada por sete juristas19 reconhecidos no tema de 
direitos humanos, eleitos pela Assembleia Geral da OEA, para mandato de quatro anos, 
permitida uma reeleição, a Comissão “representa todos os Membros da Organização dos 
Estados Americanos” (art. 35, da CADH). As funções e atribuições da CIDH constam do 
art. 41, da Convenção, em síntese: estimular a consciência dos direitos humanos; formular 
recomendações aos governos da região; preparar estudos ou relatórios; atender às 
consultas; e atuar em face de petições e comunicações.

A CIDH é instância preliminar à jurisdição da Corte, tendo amplo poder para 
requisitar informações e formular recomendações aos governos. A competência central 
está no recebimento de petições de denúncia ou queixas de violação dos direitos por 
Estado-Parte: 

Art. 44. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não 
governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-Membros 
da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham 
denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-Parte 
(CADH). 

A CIDH admite apenas as petições ou comunicações que não encontram restrição 
nos requisitos do art. 46 da CADH, especialmente esgotamento dos recursos da jurisdição 
interna, e apresentação no prazo de seis meses da notificação da decisão nacional 
definitiva. Caso a petição não contemple tais requisitos será declarada inadmissível. As 
petições podem ser formuladas diretamente no portal da Comissão20. 

Conforme estatística disponível na página da web da CIDH, em 14 anos (2006 a 2019), 
foram apresentadas 27.762 petições: 2.494 delas em 2017; 2.957 em 2018; e 3.034 petições 
chegaram à Comissão, em 2019. Colômbia e México foram os Estados mais demandados 

19 Atualmente, são comissários: Antonia U. Noguera (Chile); Edgar Stuardo R. Orellana (Guatemala); Esmeralda 
A. de Troitiño (Panamá); Flávia Piovesan (Brasil); Joel H. Gárcía (México); Julissa M. Falcón e Margarette M. 
Macaulay (Jamaica). 

20 Disponível no site http://www.oas.org/pt/cidh/portal/. Acesso em: 02 set. 2020.

http://www.oas.org/pt/cidh/portal/
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em 2019, respectivamente com 881 e 695 petições. Em 2018, a liderança foi do México, 
com 913 queixas, contra 488 da Colômbia. O Brasil, nos últimos anos, é mencionado com 
violador de direitos humanos em mais de 200 petições em média anual (210 em 2018 e 
242 em 2019). No ano passado, a CIDH recebeu 111 petições relativas aos Estados Unidos.

Caso reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, a Comissão solicitará 
informações do Governo do Estado apontado como violador e, decorrido prazo fixado, 
verificará o andamento, podendo examinar os fatos, disponibilizando solução amistosa. 
Não havendo acordo, a CIDH emite Relatório preliminar (CADH, art. 50), endereçado 
ao Estado violador de direito humano, juntamente com eventuais proposições e 
recomendações. Caso o assunto não for solucionado, a CIDH produzirá Relatório definitivo 
(CADH, art. 51), podendo submeter o caso à decisão da Corte IDH. 

Ainda em nível de Comissão, o Brasil registra alguns casos de solução amistosa, 
como o acordo firmado pela responsabilidade brasileira, considerando o assassinato de 28 
meninos, entre 4 e 15 anos, no interior do Maranhão, no Caso dos Meninos Emasculados 
(CIDH, Relatório 43/2006 e Casos 12.426 e 12.427). Foi a primeira conciliação brasileira no 
Sistema Interamericano, resultando na reabertura das investigações policiais, apontando 
o autor dos brutais assassinatos. A solução amistosa mais recente, firmada pelo Brasil, 
consta do Informe 111/20 e Caso 12.674, no qual a CIDH aprova o acordo relativamente à 
responsabilidade brasileira pela morte do cadete Márcio L. da Silveira, na Academia Militar 
das Agulhas Negras, em 1999, em razão de excessivos maus tratados físicos sofridos na 
unidade militar.

Já entre os casos de Relatórios de Mérito, emanados da CIDH, figura o conhecido 
Caso Maria da Penha Fernandes, vítima de duas tentativas de homicídio em 1983, em 
Fortaleza. Pelo Relatório 52/2001, da CIDH (Caso 12.051), o governo brasileiro, antes que 
o caso fosse submetido à Corte IDH, começou a atender as recomendações ditadas pela 
Comissão Interamericana, pela adoção de políticas públicas efetivas de proteção da 
mulher, como a edição da Lei Maria da Penha.

3.2 Funções da Corte IDH – Eleitos pelos Estados-Partes para mandato de seis 
anos, admitida uma reeleição, sete juízes21 compõe a Corte Interamericana, como “juristas 
da mais alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direitos 
humanos” (CADH, art. 52). A exemplo da regra para a escolha dos comissários na CIDH, a 
Corte não admite dois juízes da mesma nacionalidade.

Quando ao direito de jurisdição, conforme o art. 61 da CADH, somente Estados-
Partes e Comissão “têm direito de submeter caso à decisão da Corte”. Aos indivíduos 

21 Atualmente: Elizabeth O. Benito, Presidente (Costa Rica), Patrício P. Freire (Equador), Eduardo V. Grossi 
(Chile), Humberto A. Sierra Porto (Colômbia), Eduardo F. Mac-Gregor Poisot (México), Eugênio R. Zaffaroni 
(Argentina) e Ricardo P. Manrique (Uruguai). Do Brasil, presidiram a Corte de São José: Antônio A. Cançado 
Trindade, de 1999 a 2003 e Roberto F. Caldas, entre 2016 e 2018.
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humanos, o tribunal pode ser acessado tão somente pela via da Comissão. Na Corte 
Europeia de Direitos Humanos, diferentemente, da Americana, já há o acesso direto 
do indivíduo desde 1998. Antes, era similar ao interamericano, quando atuava a extinta 
Comissão Europeia de Direitos Humanos.

Na CIDH, das quase 28 mil petições apresentadas até 2019, apenas 226 foram 
convertidas em casos submetidos pela Comissão à Corte, menos de um por cento. 
Por várias razões, a maioria não chegou ao tribunal interamericano, entre as quais: 
inadmissibilidade, solução amistosa, envolvimento de Estados-Membros da OEA, mas 
não Estados-Partes da Convenção, caso das petições que envolvem Estados Unidos, p. ex. 
Se a Comissão entender ter havido violação de direitos humanos, gerada em Estados que 
não sejam partes na Convenção, endereça relatório alusivo para a Assembleia Geral da 
OEA, podendo eventualmente ter repercussão política desfavorável ao governo de Estado, 
supostamente violador. 

Até o final de agosto de 2020, a Corte produziu 407 sentenças, contadas desde 
junho de 1987, a começar pelo Caso Velásquez Rodrigues versus Honduras (exceções 
preliminares, e sentença de mérito emitida em 1988, responsabilizando o Estado 
hondurenho pelo desaparecimento de Velásquez). Atualmente,22 tramitam na Corte 
Interamericana um total de 34 casos ou processos, envolvendo 13 Estados-Partes.

A República Federativa do Brasil reconhece, nos termos do Decreto 4.463, de 8 de 
novembro de 2002, 

como obrigatória, de pleno direito e por prazo indeterminado, a competência 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relativos à 
interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos 
(Pacto de São José), de 22 de novembro de 1969, de acordo com art. 62 da 
citada Convenção, sob reserva de reciprocidade e para fatos posteriores a 10 
de dezembro de 1998.

A jurisprudência da Corte IDH revela que há 13 sentenças (incluindo decisões 
de exceções preliminares e mérito) em face do Brasil, relativas a nove casos, das quais 
oito condenatórias, desde a primeira (Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, 2006) até a mais 
recente (Caso Herzog y otros Vs. Brasil, 2018). Em suma, as sentenças responsabilizaram a 
República Federativa do Brasil por violação de direitos humanos em eventos de tratamento 
de saúde mental, conflitos agrários, terras indígenas, violência policial e assassinatos, 
desaparecimento forçado, regime de trabalho similar à escravidão, entre outros. Em pelo 
menos duas sentenças – Casos Gomes Lund e outros (2010)23 e Herzog (2018), relativas a 
violações durante a ditadura militar, a Corte afirmou o direito à justiça e à verdade. Em 

22 Dados de 02 de setembro de 2020, disponíveis no site da Corte IDH.
23 Ação movida pela CIDH em face do desaparecimento forçado de mais de 60 pessoas, na luta contra a 

ditadura militar brasileira, região do Araguaia (Tocantins), nos anos 70, do século XX. 
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outras palavras, não basta a condenação em si, mas cabe reabrir investigações sobre 
autoria e motivação dos crimes.

A sentença da Corte, “definitiva e inapelável” (CADH, art. 67), envolve obrigações de 
dar, fazer e não fazer. Decide pela procedência ou improcedência, parcial ou total da ação 
de responsabilização internacional do Estado por violação de direitos humanos. Segundo 
expressa no caso Velásquez Rodrigues, os “Estados não comparecem perante a Corte 
como sujeitos de ação penal [...] senão amparar as vítimas e dispor a reparação dos danos 
que lhes tenham sido causados pelos Estados responsáveis por tais ações”. O processo 
perante a Corte IDH, no entanto, pode ser abreviado em três circunstâncias, aponta Ramos 
(2019): se houver solução amistosa entre vítimas e Estado; se as vítimas desistirem do caso; 
e se o Estado reconhecer o pedido, total ou parcialmente, acatando as pretensões das 
vítimas.

A Corte IDH, afora jurisdição cautelar e contenciosa, tem competência consultiva, eis 
que “Estados-Membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação 
desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos 
nos Estados Americanos” (CADH, art. 64). Assim, desde a sua instalação,24 a Corte publicou 
um conjunto de 26 Opiniões Consultivas.

Dois novos casos, em face do Brasil, tramitam na Corte IDH: desde 2018, o Caso dos 
empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia (explosão ocorrida 
em 1998, deixando mais de 60 mortos); e o segundo, protocolado em 2019, é o Caso 
Barbosa de Souza e outros v. Brasil (assassinato de uma jovem, cometido por deputado, 
na Paraíba, em 1998).

Tema recorrente e importante, no que tange às sentenças da Corte IDH, é o controle 
da convencionalidade, isto é, “processo de compatibilização vertical (sobretudo material) 
das normas domésticas com os comandos encontrados nas convenções internacionais 
de direitos humanos” (MAZZUOLI, 2014, p. 207). Segundo o Caso Almonacid Arellano e 
outros Vs. Chile (2006), “a Corte tem consciência de que os juízes e tribunais internos estão 
sujeitos ao ímpeto da lei [...] Porém, quando um Estado ratifica um tratado internacional 
como a Convenção Americana, seus juízes, como parte do aparato do Estado, também 
estão submetidos a ela”. Aquela decisão foi pioneira em formular a teoria do controle da 
convencionalidade, lembra Mazzuoli (2014). Nesta tarefa, “os juízes e órgãos vinculados 
à administração de justiça devem ter em conta não apenas o tratado, mas também a 
interpretação que do mesmo realizou a Corte Interamericana” (Caso Fontevecchia y 
D`Amico Vs. Argentina, 2011). 

Semelhantemente, debate-se a harmonização de tratado com a Carta Magna, ou 
seja “controle de constitucionalidade”. Assim, controles de constitucionalidade nacional e 

24 Número emitido até 02 de setembro de 2020, conforme o site da Corte IDH.
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de convencionalidade internacional ou teoria do duplo controle que “permite a convivência 
entre as ordens normativas justapostas na defesa dos direitos humanos”, explica Ramos 
(2015, p. 397). A condenação brasileira no Caso Gomes Lund e outros, sobre fatos dos anos 
setenta, desconsidera a validade da lei de anistia e exige do Brasil investigação, persecução 
e punição criminal dos agentes da repressão militar. De outro lado, o STF decidiu25 que a 
anistia alcança os agentes da ditadura militar. Para Ramos, ficam esclarecidos os campos 
de atuação, ou seja, o STF tem a palavra final sobre o ordenamento nacional e a Corte de 
São José sobre a CADH, costume internacional e tratados conexos. Com a teoria do duplo 
controle, “deveremos nos acostumar a exigir que todo ato interno se conforme não só ao 
teor da jurisprudência do STF, mas também ao teor da jurisprudência interamericana [...] 
(RAMOS, 2015, p. 398).

Quanto ao acesso do indivíduo à Corte IDH, reservado tão somente à Comissão 
e aos Estados-Partes, e a ausência do direito de petição direta ao tribunal de direitos 
humanos, Trindade (2002), entre outros, defende a necessidade de reforma do texto da 
Convenção Americana. Ramos (2015) observa, no entanto, que se houver peticionamento 
direto, a Corte IDH deve ser devidamente reestruturada e ampliada, sob pena de risco de 
congestionamento na tramitação de casos. Por ora, embora a CIDH seja atuante, persiste 
esta incongruência do não acesso direto da pessoa humana ao tribunal interamericano.

Por fim, duas questões jurídicas complexas, inclusive em relação ao Brasil: a eficácia 
interna das sentenças da Corte IDH e a execução destas mesmas. Estados-Partes como 
Argentina e Brasil, revela Rousset (2018), aparecem entre aqueles que menos as cumprem, 
total ou parcialmente.

Da eficácia, diversamente da “sentença estrangeira”, cujo efeito no Brasil condiciona-
se ao procedimento homologatório do STJ (CF, art. 105, I, i), a “sentença internacional” 
não tem sinonímia com decisum alienígena. Se o Estado é parte do tratado de direitos 
humanos e reconhece a jurisdição obrigatória da Corte, a sentença internacional tem 
eficácia imediata. Neste sentido, o art. 68.1, da CADH: “Os Estados-Partes na Convenção 
comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes”. O 
problema maior é quanto ao cumprimento integral das obrigações na parte indenizatória, 
explica Mazzuoli (2018), no Brasil, responsabilidade da União. Projeto de lei tramita no 
Congresso Nacional para normatizar a obrigação ao pagamento, inclusive quanto a 
eventual direito de regresso para ressarcir dispêndio de agentes ou pessoas jurídicas de 
natureza pública ou privada.

25 Conforme a ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153. 
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4 CONCLUSÃO

Precedidos de sofrimentos indizíveis, que parecem não ter fim, resultado de lutas 
intensas que esvaem torrentes de sangue, os direitos humanos não se bastam por si, 
sendo inócuos se meramente e tão somente declarados ou convertidos em tratados ou 
leis nacionais. Indispensável é que produzam resultados, que transformem condutas de 
Estados nacionais, orientadas à plena e contínua proteção da dignidade humana.

Aos bilhões de humanos, na vigilância da efetividade e cumprimento dos direitos, 
afora sistemas nacionais, em geral, existentes nos países democráticos, são assegurados 
mecanismos de vigilância e responsabilização. Nem todos os Estados soberanos, todavia, 
parecem orientar-se pela Carta Internacional de Direitos Humanos. O Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, Comitês dos Pactos de Nova York e Cortes regionais continentais devem 
ser provocados para responsabilizar os Estados que perseguem, ignoram, marginalizam, 
molestam, ferem ou matam seres humanos. 

Nos contextos universal e regional, cresce o papel das cortes de direitos humanos. 
As atuações da Comissão Interamericana, p. ex., receptora de milhares de queixas em 
face de supostas violações, e da Corte, como instância judicial coercitiva, mostram-se 
relevantes para determinar as devidas reparações, na afirmação da pretendida nova razão 
de humanidade, vislumbrada por Cançado Trindade.
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITOS 
HUMANOS, POLÍTICA E DEMOCRACIA

Oneide Perius1

Senhoras e Senhores, 

Primeiramente, gostaria de agradecer a toda equipe de organização convite que 
me foi feito para participar deste evento. Aproveito o ensejo para cumprimentar os colegas 
que compõem esta mesa redonda de debate e, também, todas e todos estudantes 
interessados nestas reflexões. 

Além disso, parabenizar a equipe pela escolha do tema extremamente oportuno 
para guiar estas nossas reflexões. A ascensão, no mundo todo, de pautas políticas 
reacionárias que acabam tendo como consequência múltiplas formas de violências 
contra as minorias, torna urgente o debate acerca da situação atual dos direitos humanos. 
Aliás, a já imensa tradição dos direitos humanos pode nos oferecer apoio, neste momento, 
para fazer a crítica da situação atual. E, no contexto geral desta discussão sobre Justiça, 
Sociedade e Direitos Humanos, tema geral deste evento, destacar a importância da 
escolha do tema desta nossa mesa redonda: justiça de transição. Por tudo que estamos 
vivendo no Brasil, onde se instala inclusive um movimento de revisionismo histórico que 
pretende, uma vez mais, suavizar os crimes cometidos no regime ditatorial, a importância 
e atualidade deste tema se tornam evidentes. 

Assim, pretendemos acompanhar e desdobrar ao longo de nossa apresentação, 
basicamente, três aspectos que poderão nos ajudar a situar melhor a atualidade do debate 
do tema em questão. Primeiramente, nos ocuparemos de uma breve atualização acerca 
do estado da questão. Em seguida, a reflexão será guiada para algumas considerações 
sobre o conceito de política. Por fim, concluiremos a apresentação recuperando o sentido 
e as implicações do conceito de democracia. Esperamos com isso, a partir de uma dialética 
que alterna entre uma visão mais próxima da especificidade da questão e um olhar 
mais geral sobre seus pressupostos e sobre o panorama geral, auxiliar a compreender 
criticamente a conjuntura atual e suas perspectivas. 

a) O estado da questão.

Basicamente, quando falamos de justiça de transição, estamos falado de processos 
de passagem, mais ou menos graduais, de determinados regimes de violência, regimes, 

1 Doutor em Filosofia pela PUCRS. Professor de Filosofia na UFT (Universidade Federal do Tocantins). 
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portanto, que podem ser considerados como fontes de inúmeros traumas, para situações 
de relativa paz. Entende-se aqui por paz não simplesmente a ausência de conflito, mas 
sim a institucionalização de um estado de respeito à lei e às garantias jurídicas. 

Vê-se, imediatamente, portanto, que justiça de transição não é um problema 
exclusivo do Brasil. Todos os países latino-americanos que passaram pela experiência 
de regimes ditatoriais, também tiveram e continuam tendo que discutir questões a 
respeito da justiça de transição. Mesmo outras nações – europeias, por exemplo – tiveram 
e continuam tendo que acertar as contas com um passado de violências e violações de 
direitos humanos. Também em relação a instituições – igreja católica, por exemplo – pode-
se acompanhar claramente a necessidade deste processo. 

Enfim, o breve e conturbado século XX viu se erguerem e viu também o declínio de 
muitos regimes ditatoriais, regimes de exceção, de violência, guerras e totalitarismos. Tudo 
isso faz com que a discussão sobre justiça de transição se imponha, imediatamente, como 
questão universal. E, o que impõe ainda mais enfaticamente a necessidade desta reflexão, 
é a nova onda de autoritarismos e reacionarismos que se manifestam globalmente. 
Evidentemente, o que esta se propondo aqui é uma discussão sobre o caso brasileiro. 

No entanto, especificamente, em que consiste o processo transicional? Para que se 
torne completo, Paulo Abrão e Marcelo D. Torelly (2011, p. 215) apontam que o processo 
transicional deve passar por quatro etapas distintas, são elas: “(i) a reparação, (ii) o 
fornecimento da verdade e a construção da memória, (iii) a regularização da justiça e o 
restabelecimento da igualdade perante à lei e (iv) a reforma das instituições perpetradoras 
de violações contra os direitos humanos”. Cada uma destas etapas, obviamente, 
desempenha papel relevante e indispensável. 

Desse modo, o que salta a vista imediatamente quando observamos estes aspectos 
considerados fundamentais para um processo exitoso de transição, é a dificuldade com a 
qual se avança nestes aspectos no âmbito da sociedade brasileira. Desde a reparação, que 
entre nós continua sendo, em grande medida, uma questão pecuniária, até a reforma das 
instituições, bastante insatisfatória quando observamos os resquícios de autoritarismo e 
relativização dos valores democráticos e constitucionais, deixam claro que grande parte da 
tarefa ainda está por ser realizada. O empenho em levar adiante um processo transparente 
de transição e não simplesmente de esquecimento e ignorância, ainda continua sendo o 
desafio de nossa geração. 

Nossa apresentação, porém, não pretende ser meramente descritiva no sentido 
de simplesmente apresentar os fatos e nem sequer histórica no sentido de construir 
uma narrativa mais ou menos coesa a partir dos fatos apresentados. Nossa pretensão é 
adentrar, ainda que de forma breve como exige o formato de uma apresentação em uma 
mesa redonda, na seara das discussões filosóficas sobre a questão. E quando falamos em 
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perspectiva filosófica é preciso, antes de qualquer coisa, desfazer um mal-entendido que 
novamente parece povoar o imaginário acerca da filosofia. Constantemente a filosofia tem 
sido confundida como sendo o campo próprio das opiniões. Há um tremendo esforço, 
neste sentido, em reduzir a filosofia a um jogo de opiniões. Claramente, se a filosofia for 
mera opinião, cada um ou cada uma pode ter a sua. Qualquer parâmetro epistêmico 
que pudesse servir para avaliar as opiniões em questão perderia totalmente o sentido. 
Neste contexto, ideias e opiniões estapafúrdias começam a se apresentar cada vez mais 
amparadas pelo rótulo de serem filosóficas. Diante de tudo isso é importante destacar 
que filosofia é baseada em argumentos que tenham aceitabilidade lógica e sistemática, 
além de se exigir deles embasamento histórico.

Uma contribuição filosófica para a discussão deste problema tão espinhoso, no 
entanto, parece que não pode deixar de fazer um esforço de compreensão do que está 
na raiz disto que podemos chamar de tentação totalitária. Trata-se, portanto, de recuar 
estrategicamente da observação dos fenômenos concretos de processos de transição até 
chegar as supostas causas e fontes dos traumas históricos que os tornam necessários. E 
uma das questões fundamentais que nos parece estar na raiz desta questão é o próprio 
sentido da política. Os regimes ditatoriais, com sua obsessão pela ordem imposta, com 
sua paranoia em relação a tudo e todos que se lhe opõem, são no fundo uma potente 
negação de um espaço que, desde os gregos pelo menos, denominamos de espaço da 
política. Toda ditadura é impolítica. 

No entanto, por que é importante neste momento fazer esta discussão? Em 
primeiro lugar, quando se fala de justiça de transição está se falando da transição de um 
regime ditatorial para um regime democrático, onde nenhuma naturalização da violência 
do Estado pode ser aceita. Democracia precisa, para que seja algo minimamente real, 
como condição de possibilidade, de uma sociedade politizada. O espaço do político é 
onde pode nascer a democracia. Deste modo, não nos parece possível uma verdadeira 
transição sem que a tentação totalitária baseada na anulação do espaço político seja 
compreendida e enfrentada. 

O aparecimento recorrente de governos autoritários – e neste sentido estamos vendo 
mais uma vez uma proliferação destes modelos em muitos países na atualidade – nos 
coloca uma questão muito importante e exigente. Há, de fato, transição? Ou então, como 
diria o filósofo italiano Giorgio Agamben, será que os dispositivos atuantes nos regimes 
de exceção não continuam presentes mesmo nas sociedades ditas democráticas? Em 
outras palavras, o recurso à centralização do poder, à censura, à violência do Estado, não 
continuam sendo entre nós práticas aceitas e até mesmo em muitos momentos vistas 
como soluções de problemas? Isto é, na medida em que muitas das práticas de regimes 
ditatoriais ainda continuam sendo celebradas nos regimes ditos democráticos, será que 
podemos realmente falar em justiça de transição? Vamos falar a seguir, portanto, de dois 
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conceitos, inicialmente da política e em seguida de democracia, para que assim possamos 
fazer uma análise melhor daquilo que anteriormente denominamos tentação totalitária. 

b) Política

“A Política”, como diria Hannah Arendt (2006, p.21), “baseia-se na pluralidade 
dos homens”. E continua, “a política trata da convivência entre diferentes.” Assim, esta 
importante filósofa judia, que sofreu na pele os efeitos de um regime ditatorial, e que 
tentou compreender as origens do totalitarismo, define a política. Ela modifica, assim, a 
famosa concepção de Aristóteles de que o ser humano é um animal político. Política não 
é uma propriedade do ser humano, mas é algo que acontece entre os seres humanos. No 
entanto, na história, poucas vezes este espaço da política, o espaço entre os seres humanos 
em sua pluralidade, foi somente isso. Tudo parece muito complexo, muito bagunçado, 
muito provisório quando não há uma instância que realmente decida sobre o que é justo 
ou não, sobre o que é correto ou não. Assim, o modelo pastoral, de um pastor divino que 
guia o seu rebanho, foi muito útil. 

Como bem nos mostra Rancière (2014a), Platão, por exemplo, no seu livro sobre o 
Político evoca o tempo em que o pastor divino governava diretamente o rebanho humano. 
O grande problema da política é exatamente este. Enquanto, no âmbito da mitologia, há 
alguém absoluto, o pastor divino, que governa, na medida em que as sociedades humanas 
abandonam esta explicação mítica, restam apenas os seres humanos em suas diferenças. 
O espaço político assim é, propriamente, o espaço do imprevisível e do imponderável. É 
o espaço da polis, onde as coisas são decididas publicamente. Um lugar, inclusive, onde 
se podem tomar péssimas decisões, onde há tentativas, por vezes frustradas, por vezes 
acertadas, de decidir acerca das regras, acerca do governo. Um lugar, portanto, onde está 
garantida a liberdade de ação e de decisão. 

Garantir este espaço público de decisão, entre os seres humanos, significa acreditar 
na capacidade de os seres humanos governarem sua própria vida sem uma autoridade 
religiosa ou mítica que os determine. No entanto, tão antigas quanto são as afirmações 
deste espaço são também as tentativas de controlá-lo. As ordens naturais que investem 
“alguns” de autoridade para as decisões em detrimento de outros, são um exemplo disso. Os 
múltiplos mecanismos e tecnologias que, ao longo dos séculos, justificaram a necessidade 
de controle e restrição do exercício do poder de decisão, também apontam para isso. 
Desse modo, o espaço político é um lugar de tensão entre a exigência de liberdade de 
ação e decisão e as formas sutis ou explícitas de seu esvaziamento e neutralização em 
nome da realocação e justificação do poder de ação e decisão àqueles que naturalmente 
herdaram ou conquistaram esse direito. 

Para exemplificar o que estamos dizendo recorremos a dois exemplos, bastante 
conhecidos no mundo da filosofia. O primeiro é Platão. Como dissemos anteriormente, 
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Platão se refere ao modelo originário do pastor divino que governava diretamente os 
seres humanos. Isto lhe parece mais um mito fundador. No entanto, em sua época já 
não se poderia simplesmente recorrer a este modelo. Mas, por outro lado, a experiência 
da democracia ateniense, ao deixar aos seres humanos a capacidade de decisão, havia 
levado seu mestre Sócrates à morte. O ponto intermediário encontrado por Platão em 
sua República é, assim, no fundo, uma restauração do modelo mítico. Segundo Platão, 
deus ou os deuses, para garantir “a boa ordem da comunidade, teria posto ouro na alma 
dos governantes, prata na dos guerreiros e ferro na dos artesãos.” (RANCIÈRE, 2014a p.48). 
Desse modo, alguns teriam naturalmente o dom de governar enquanto que outros não 
teriam sido feitos para isso. Muitos serão aqueles ao longo da história que vão requisitar 
para si o direito de governar os outros, em nome de deus, em nome da pátria, em nome 
da ordem, etc...

O outro exemplo é Thomas Hobbes. É amplamente conhecida sua famosa frase de 
que o homem é o lobo do próprio homem. Isso significa que os seres humanos não podem 
ser deixados sozinhos em sua pluralidade. Isto seria uma fonte interminável de violência. 
Portanto, o Estado Absoluto, seria uma espécie de antídoto, muitas vezes violento, para 
evitar a violência. 

Bem, a partir disso podemos situar de forma mais precisa o argumento acerca 
do tema que estamos abordando. Toda ditadura é essencialmente uma negação 
deste espaço político. É uma tentativa de fazer perceber que os seres humanos em sua 
pluralidade não podem governar a si mesmos. Seria preciso restaurar uma autoridade 
absoluta tal como no modelo do pastor divino que governa os homens. Trata-se, portanto, 
uma negação da política. 

E, neste sentido, é importante observar que regimes ditatoriais somente são 
instaurados em sociedades onde a aversão à política é muito grande. Lentamente, vai 
se construindo uma imagem negativa da política acompanhada de um sentimento de 
profunda impotência. Isto é o primeiro passo para tornar os seres humanos plenamente 
governáveis. Mais uma vez poderíamos recorrer à filosofia Hannah Arendt (1989) para 
explicar isso melhor. Segundo ela, essa tentação totalitária só alcançou tamanha 
popularidade pois os indivíduos perderam gradualmente – e isso é bem fácil de observar 
já ao longo do século XX – qualquer vinculo com uma comunidade política ou qualquer 
participação no espaço público. Atomizados, indiferentes à política e muitas vezes, 
inclusive, com ódio dela, esses indivíduos, partes de uma massa, tornam-se os suportes 
apoiadores destes regimes. 

c) Democracia

Do que falamos exatamente quando usamos o termo democracia? Esta é a pergunta 
que guia as reflexões de Rancière em seu livro – aliás, muito recomendado – O ódio à 
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democracia. E a resposta não poderia ser mais incisiva: “a própria palavra é a expressão de 
um ódio. Foi primeiro um insulto inventado na Grécia Antiga por aqueles que viam a ruína 
de toda ordem legítima no inominável governo da multidão.” (RANCIÈRE, 2014a, p.8). E, 
em outro momento, o autor mostra ainda mais claramente o que está expresso acima: 
“Isto porque a democracia destrói qualquer forma de autoridade natural, ou seja, porque 
a democracia é uma antinatureza.” (RANCIÈRE, 2014b, s/p). 

A lógica do poder é uma lógica que aos poucos leva à naturalização. Isto é, aqueles 
que ocupam o poder, fazem questão de fazê-lo baseados no argumento de se que trata 
de uma ordem natural, uma ordem criada por Deus. Assim, numa sociedade escravocrata, 
negros são diminuídos e considerados inferiores por “natureza”. O mesmo argumento 
“biológico” foi usado pelos nazistas para provar a suposta superioridade da raça ariana. 
Ainda outro exemplo: numa sociedade machista muitos são aqueles que recorrem à 
natureza para justificar tal estrutura social. Portanto, se por um lado, a lógica do poder 
leva à naturalização, ou seja, aqueles que exercem o poder são aqueles que impõem sua 
visão de mundo e nela, obviamente, sua posição é naturalizada, por outro lado, o princípio 
fundamental da democracia, é aquele que mostra que o poder não pode pertencer a 
alguém. O poder é sempre poder de todos e de qualquer um. Assim que alguém toma 
posse do poder, o princípio democrático é suficiente para fazer perceber que esta posse 
não é definitiva e nem sequer natural. 

Estamos utilizando aqui a leitura que Rancière faz da democracia, pois este não nos 
permite recair numa visão simplista da política, onde teríamos que classificar sistemas 
de governos como sendo democráticos ou não. Democracia, neste caso, é muito mais 
um princípio antinatural, isto é, um princípio de diluição do poder. Na atualidade, 
naturalizamos certa ordem econômica. Nem sequer se ouve mais a expressão países em 
desenvolvimento. Na maioria das vezes, utiliza-se “economias emergentes”. A exigência de 
crescimento econômico vai gradualmente se naturalizando e a política se torna o espaço 
onde estes grupos, estas novas oligarquias financeiras, exercem seu poder. É a lógica 
da política sendo plenamente colonizada pela lógica da economia. Assim, na esfera da 
política não se decide mais acerca das questões econômicas. Pelo contrário, é a economia 
que impõe ações e demandas à esfera política. 

Pensar a democracia, dessa forma, para além de um Estado instituído ou de um 
governo parece ser um exercício fundamental na ampla tarefa de devolver às pessoas a 
possibilidade de decidir acerca do seu destino no espaço político. O princípio democrático 
é o princípio do poder do povo, do poder de qualquer um. Portanto, mesmo aquele 
cidadão que dentro da hierarquia social está nas últimas posições em relação ao poder, 
tem a mesma capacidade de exercê-lo tanto quanto qualquer outro. E sempre que uma 
ordem política estiver construída sobre a exclusão de qualquer minoria silenciada (e 
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por vezes estas minorias são maiorias numéricas), o princípio democrático estará sendo 
ignorado. 

d) considerações finais

No entanto, qual é exatamente o sentido desta nossa reflexão em torno da política 
e da democracia no momento em que falamos de justiça de transição? Gostaríamos de 
oferecer uma síntese dessa questão a partir de dois aspectos. 

1 – Um regime ditatorial é baseado na concentração absoluta do poder e na sua 
consequente naturalização. Para isso são usados os álibis “Deus”, “Pátria” entre outros. É, 
portanto, um esforço de anulação do espaço político. Ninguém mais precisa e nem pode 
decidir acerca de nada, já que as decisões vêm prontas. A esfera política é apresentada 
por este poder instituído como sendo o âmbito da corrupção. Por isso toda ditadura é 
obsecada com o discurso contra a corrupção. Seria preciso anular o espaço político das 
deliberações coletivas pois isso seria fonte de corrupção. Cria-se, assim, um sentimento 
antipolítico. No entanto, é preciso recuperar o sentido o termo política. Como dissemos 
anteriormente, a política passa a existir como problema propriamente dito, na Grécia 
antiga, quando não há mais um pastor divino que guie seu rebanho. Por isso, também, 
as ditaduras em geral falam tanto de deus. Pois, assim como na religião, todos assumem 
o lugar de obedientes e tementes a deus, também na esfera política se espera que todos 
obedeçam e temam. Uma vez, no entanto, que acreditamos que podemos decidir, nós 
mesmos, com todos os problemas que advém disso, acerca de nossas vidas e acerca da 
sociedade que queremos, estamos exigindo o respeito ao espaço político. 

2 – Este segundo aspecto nos parece ser um ponto fundamental a ser discutido 
com muito cuidado. Quando se fala de justiça de transição, não podemos simplesmente 
aderir a uma lógica de separação absoluta. Ditadura, de tal ano a tal ano, e regime 
democrático, depois da ditadura. Além de ser importante perceber como se dava a luta 
pelo espaço político e pela democracia e como ocorria a repressão a estes movimentos 
durante o regime ditatorial, também é importante perceber o que resta da ditadura em 
nossas sociedades ditas democráticas. Como diria Walter Benjamin, “também os mortos 
não estarão seguros diante do inimigo, se ele for vitorioso.” (Tese VI) E nos parece que o 
sentimento de desprezo da política, como se esta fosse simplesmente uma esfera impura 
e corrupta, ainda está muito forte. Novas alternativas, inclusive com a constituição de 
bancadas religiosas, se apresentam. Já que a política não presta, assim dizem, vamos 
substituí-la pela religião. Não é demais lembrar que muitos regimes políticos já foram e 
são dominados por esta ideia e o resultado, em geral, não é nada bom. 

Percebemos, de uma maneira geral, que nós seres humanos, quando não 
entendemos alguma coisa, recorremos a uma espécie de solução mágica. Ou seja, já que 
a pluralidade humana e a lenta e desafiadora busca que se dá na esfera política parece 
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não resolver de forma imediata todos os problemas, passamos a acreditar numa instância 
mágica, num ídolo, que subitamente vá resolver todos os problemas. Assim como nos 
filmes de Hollywood ou nos desenhos animados que assistíamos quando crianças, 
passamos a esperar um salvador, um redentor. Dessa forma, tudo seria muito mais fácil. E 
não faltam candidatos. Uns apresentam-se em nome de deus, outros em nome da pátria, 
outros em nome dos valores morais, uns inclusive em nome da democracia. O que tem 
em comum é a promessa de uma solução mágica de todos os problemas. E nós, que 
cada vez mais reduzimos o significado de política e da democracia ao exercício de ir votar 
de quatro em quatro anos, não vemos alternativas. Em suma, parece-nos impossível que 
em algum momento possamos nos livrar plenamente da tentação totalitária, sem que 
para isso assumamos nosso papel de ocupar o espaço político, o espaço público onde 
as coisas são decididas. E enquanto esta tentação totalitária estiver presente em nossas 
sociedades, nenhum processo de justiça transicional poderá ser plenamente exitoso. 
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: ESSENCIAL PARA O FORTALECIMENTO 
DA DEMOCRACIA

Sandro Fröhlich1

1 INTRODUÇÃO

Com o intuito de projetar luzes interpretativas sobre a compreensão da democracia 
no Brasil, torna-se relevante a observação do cenário da Justiça de Transição – ou Justiça 
transicional. De forma ampla e inicial, pode-se afirmar que a Justiça de Transição envolve 
o processo de passagem de um período autoritário ou ditatorial para um período 
democrático e da prestação de contas dos crimes contra os direitos humanos cometidos 
no período prévio.

Desta forma a Justiça transicional busca elaborar respostas e organizar práticas que 
deem conta de diversos questionamentos: como reparar o mal causado aos cidadãos? O 
que fazer com os agentes responsáveis por crimes e violações de direitos humanos: punir, 
anistiar, perdoar...? O que fazer com o aparato autoritário e repressivo do regime opressor? 
Quais instituições deverão ser reformadas e como? Que tratamentos dar às vítimas e seus 
familiares? 

Visa, ainda, a construção de um ‘Estado de Direito’, partindo da premissa do ideal 
republicano de um ‘governo das leis’, mas vinculado materialmente aos valores do 
constitucionalismo, à Constituição. O Estado de Direito não se entende simplesmente 
como o ‘Império das Leis’ ou ‘Império do texto legal’, não servindo como ‘negação dos 
princípios que o fundamentam’, e nesse sentido a Justiça de Transição e a ideia de Estado 
Democrático de Direito se aproximam. 

O trabalho apresentará um quadro histórico de desenvolvimento e das práticas 
de justiça de transição, empreendidas em diversos países ao longo do tempo. Além do 
panorama histórico, serão expostos aspectos constitutivos das quatro principais dimensões 
que estruturam a justiça de transição: regularização da justiça e reestabelecimento da 
igualdade perante a lei; fornecimento da verdade e construção da memória; reparação e; 
a reforma das instituições perpetradoras de violações contra os direitos humanos.

1 Doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Mestre em Ciências Criminais 
e Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Advogado. Professor na 
área de Humanidades na UNIVATES.
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2 CONCEITUAÇÃO E GENEALOGIA DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO

Diversas são as conceituações de Justiça de Transição – embora bastante próximas. 
Teitel (2011, p. 01) a define como “la concepción de justicia asociada con períodos de 
cambio político, caracterizados por respuestas legales que tienen el objetivo de 
enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores”. Por sua vez, Zyl 
(2009) a compreende como “o esforço para a construção da paz sustentável após um 
período de conflito, violência em massa ou violação sistemática dos direitos humanos”. 
Assim, pretende-se realizar um trabalho

compensando e reparando as violações do passado restabelecendo os 
efeitos típicos do Estado de Direito, especialmente a igualdade perante a lei 
e a previsibilidade do sistema jurídico, de modo a garantir a não repetição 
da violência e evitar a existência, na sociedade que entende fundar uma 
democracia constitucional, de um “espólio autoritário”, composto por atos 
que não podem ser submetidos ao controle de legalidade do judiciário e 
pessoas que não podem ser processadas (TORELLY; ALMEIDA, 2010).

Em relatório do Secretário Geral da Organização da Nações Unidas (ONU), em 2004, 
é compreendida como “o conjunto de processos e mecanismos associados às tentativas 
da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado de abusos cometidos 
no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus atos, que 
seja feita a justiça e se conquiste a reconciliação” (CONSELHO DE SEGURANÇA, 2009, p. 
325). Por sua vez, Santos (2010, p. 43) afirma que o objetivo da Justiça de Transição é o de 
“investigar a maneira pela qual sociedades marcadas por passados de abuso dos direitos 
humanos, [...] buscam trilhar um caminho de mais democracia ou apenas de mais paz”. 

Embora a história seja repleta de mudanças que intercalam diferentes momentos 
políticos e regimes de Estado, o instituto da ‘Justiça de Transição’ é ainda bastante recente. 
Surge no cenário da política, mas vai emergir fortemente no âmbito do espaço jurídico, no 
sentido de tornar o Direito como norteador de uma nova etapa. 

Podem ser identificadas três distintas fases de implementação de recursos de 
transição para regimes democráticos na história recente. Teitel (2011, p. 02) apresenta uma 
genealogia que compreende basicamente: a primeira fase, de pós-guerra, iniciada em 
1945; a segunda fase ou fase do pós-guerra fria, associa-se com o período de transições 
para a democracia e modernização, iniciada em 1989; e a terceira fase, ou estado estável.

A primeira fase tem seu grande marco com um de seus símbolos mais reconhecidos, 
o julgamento de Nuremberg, por parte dos aliados, logo ao término da Segunda Guerra. 
A etapa de ‘entreguerras’ havia deixado lições importantes para a concepção de Justiça 
de Transição: como os julgamentos nacionais – realizados após a Primeira Guerra - não 
conseguiram evitar as atrocidades perpetradas, a Justiça transicional pós Segunda Guerra 
começa a evitar os julgamentos a nível nacional e busca a responsabilização criminal dos 
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acusados a nível internacional; a segunda lição foi quanto às sanções coletivas impostas à 
Alemanha, que orientaram os julgamentos no período após a Segunda Guerra, com um 
enfoque mais liberal de conduzir os processos com base em responsabilidades individuais.

Com a sua extensão para além do Estado e a responsabilização dos indivíduos, 
foi possível a condenação de altos mandatários do III Reich. A relevância dos fatos e das 
decisões tomadas no período pode ser bem absorvida nas palavras de Teitel (2011, p. 07) 
que destaca que “el período de la posguerra fue también el apogeo de la creencia en el 
derecho y el desarrollo y, dicho más generalmente, de la creencia en el derecho como 
instrumento de modernización del Estado.” 

Conectada de forma visceral à ideia de não-repetição (‘para que não se esqueça – 
para que nunca mais aconteça’ é o lema que ecoa forte sobre essa perspectiva)2, aplicam-
se medidas de justiça retributiva, dando um claro sinal de repúdio aos ocorridos no período 
nazifascista. Estendendo-se até meados dos anos de 1970, esse modelo de transição foi 
possível graças ao colapso do modelo de Estado Nação que abrigou diferentes atividades 
criminosas e centrou suas propostas na responsabilização dos agentes e nas reformas das 
instituições. 

A segunda fase é reconhecida como a fase ‘pós-guerra fria’. Pode-se afirmar que a era 
de liberalização e transições ocorridas nesse período teve seu início com os movimentos de 
transição ocorridos no Cone Sul da América, em torno dos anos 1980. Com a decadência 
e o colapso do Estado da União Soviética a onda de transições tomou ainda mais vigor, 
culminando com diversas transições no Leste da Europa e na América Central. 

A maior parte dos processos e julgamentos criminais dos responsáveis por violações 
de direitos nesse período foi realizada pelos próprios Estados, mostrando praticamente a 
ausência de julgamentos internacionais. Distinta da primeira fase, pode ser apontada a 
tensão entre a punição dos responsáveis pela violação de direitos humanos e o instituto 
da anistia, que foi uma prática constante em diversos países que passaram por um 
processo de transição. Outro fator que representou um diferencial progressivo nessa fase 
foi a assunção de elementos da justiça restaurativa, buscando abarcar mais que a prática 
de confrontar e demandar responsabilidades de pessoas e do regime anterior3. Ademais, 
conforme Teitel (2011, p. 10) se “incluyeron interrogantes acerca de cómo sanar las 
heridas de una sociedad entera e incorporar diversos valores de un estado de derecho, 
tales como la paz y la reconciliación”.

2 Adorno (1995) vaticina que “a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”.
3 Conforme Bastos Junior e Campos (2009, p. 310-311) a justiça retributiva consiste “na busca pela punição 

do(s) responsável(is) por perpetrar (ou ordenar) a violação de direitos humanos. Essa concepção de justiça 
retributiva albergaria, também, a restituição e a compensação das vítimas ou parente das vítimas”. Já 
a justiça restaurativa, no âmbito da justiça transicional “consubstancia-se na busca pela reconstrução 
das relações entre indivíduos e comunidade. Em outros termos, é uma forma de reparação coletiva, 
promovendo atos que possam fortalecer a comunidade”. 
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Há preocupação em (re)construir uma história alternativa aos abusos cometidos 
contra os direitos humanos e com isso ocorre uma diminuição dos processos e julgamentos, 
abrindo espaços consideráveis para as Comissões de Verdade. Esse novo mecanismo 
institucional foi pela primeira vez utilizado na Argentina, contudo o mais conhecido e 
destacado é a ‘Comissão de Verdade e Reconciliação’, adotada pela África do Sul, pós-
apartheid4. 

A Justiça transicional torna-se um meio de reconciliação, um veículo para 
recuperação do dano sofrido no passado, uma forma de diálogo entre as vítimas e os 
perpetradores de crimes. Nesse sentido, merece destaque o que aponta Teitel (2011, p. 13), 
afirmando que há um distanciamento em torno “a la universalización de juicios, hacia 
un enfoque en torno a la reconstrucción de la identidad política a través del estado de 
derecho sobre la base de los conceptos locales de legitimidad”. São práticas que estão 
para além da atuação do Direito, envolvendo elementos da ética, política, contando com 
a participação de diferentes atores sociais.

Os abusos aos direitos humanos por meio de crimes de guerra e crimes de lesa 
humanidade, deixam marcas nos indivíduos e na sociedade que não podem ser apagados 
ou simplesmente esquecidos ou contornados com um julgamento. A Justiça transicional 
mostra e postula que o tratamento dessas questões não pode seguir uma linearidade de 
tempo. Voltar verdadeira e dignamente ao passado, pode significar um passo importante 
para o futuro; a Justiça de transição busca reconstruir o tempo, fazer memória dos conflitos 
e confrontos ocorridos, realizando uma espécie de ‘catarse’, libertando e capacitando 
para passos mais seguros e tranquilos em relação ao que necessita ser construído, seja 
enquanto individualidade ou coletividade. É mister que se conheça e faça memória da 
história para não a repetir – ‘nem como tragédia, nem como farsa’5.

A terceira fase da Justiça de Transição, é também denominada como ‘o estado 
estável da Justiça transicional’. São muito sábias e pontuais as palavras de Teitel (2011, p. 
22) ao descrever esse período histórico: “la guerra en tiempos de paz, la fragmentación 
política, Estados débiles, guerras pequeñas y el conflicto permanente, todas son 
características condiciones políticas contemporâneas”. Considera-se como o ano de 
início desta fase o ano 1989, estando vigente ou estendendo-se até os dias atuais. 

Há diversos fatores internacionais ou globais que fortaleceram a normalização 
e estabilização da ideia e das práticas da Justiça transicional. Entre elas, uma das que 
alcança peso mais significativo é o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional (TPI). 
Precedido por tribunais ad hoc para julgamento de responsáveis pela violação de direitos 

4 Embora com ganhos consideráveis em relação à reconstrução do tecido e dos laços sociais, há críticas em 
relação às Comissões, por estas algumas vezes estarem mais preocupadas com a paz e a reconciliação do 
que efetivamente com a verdade e a justiça.

5 Aqui faz-se alusão ao que afirma Marx (2011): “A história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda 
como farsa”.
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humanos, o TPI alcançou a competência e autoridade para julgamento de crimes contra 
a humanidade, crimes de guerra e genocídio, gozando do respeito e da confiança de 
grande parte do mundo. 

Bastos Junior e Campos (2009) afirmam que há uma diversidade e confluência de 
medidas envolvidas para o fortalecimento da Justiça transicional. No plano internacional 
podem ser elencados a revolução dos direitos humanos e o fim da Guerra Fria; tribunais 
criminais internacionais ad hoc (Tribunal da ex-Iugoslávia, Tribunal de Ruanda) e, o Tribunal 
Penal Internacional permanente; Cortes nacionais/internacionais híbridas (caso do Timor 
Leste, do Camboja, Serra Leoa); dos diversos sistemas internacionais de proteção dos 
direitos humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Europeia de Direitos 
Humanos). Já no âmbito interno, entre os mecanismos recorrentes de Justiça de transição 
figuram as reparações; a anistia; a purificação (lustration); as reformas institucionais; e, 
sobretudo, as Comissões de Verdade e/ou reconciliação.

Para Teitel (2011, p. 25) a normalização da Justiça transicional fica evidente na 
“capacidad para tolerar una mayor discreción política, la politización en los usos de 
la justicia, la aparición de procedimientos altamente irregulares y distanciamientos 
explícitos del derecho predominante, todo lo cual es justificado en términos 
humanitarios”. Na mesma perspectiva apontam as lições de Torelly e Almeida (2010, p. 
42), ao afirmarem que “por condição de seu surgimento na luta contra a impunidade e 
a tirania, a justiça de transição é caracteristicamente vocacionada para a promoção dos 
direitos das vítimas, sendo, portanto, diferente o enfoque dado a esta questão por estudos 
‘das transições políticas’ e ‘de justiça de transição’”. 

3 REGULARIZAÇÃO DA JUSTIÇA E RESTABELECIMENTO DA IGUALDADE PERANTE 
A LEI

Uma das primeiras e principais funções estatais para a retomada da democracia 
e a garantia de vigência de um Estado Democrático de Direito é o reestabelecimento 
da igualdade de todos perante a lei. O risco é de, “ante a inércia de um Estado em dar 
uma resposta coletiva ou institucionalizada, ou quando esta é considerada insuficiente 
pela vítima ou pela própria comunidade é possível aparecer a ideia de recurso à vingança 
(SANTOS, 2010, p. 54)”. O sentimento ou vontade de retaliar é presente na condição 
humana e o sistema jurídico, em grande medida, funciona socialmente como uma forma 
de correção do mal cometido, amenizando ou dirimindo a vontade de vingança privada. 
Entretanto, quando o sistema judicial não funciona ou não consegue oferecer respostas 
às vítimas ou à população, “potencializa-se a tentação de buscar a vingança privada 
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(SANTOS, 2010, p. 55)”, o que no Estado de Direito – que detém o monopólio legítimo do 
uso da força ou violência – é totalmente reprovável6. 

O que fazer com os responsáveis pelos crimes graves ou crimes contra a humanidade 
cometidos durantes os regimes autoritários/totalitários: julgar, punir, perdoar? Arendt 
(2000, p. 253) afirma que a “punição é a alternativa do perdão, mas de modo algum 
seu oposto; ambos têm em comum o fato de que tentam pôr fim a algo que, sem a 
interferência, poderia prosseguir indefinidamente”. Mas, os ‘homens não podem perdoar 
aquilo que não podem punir, nem punir o que é imperdoável’. Sob esta leitura é possível 
interpretar que os crimes desta índole jamais poderão ser punidos adequadamente, 
nem perdoado, pois escapam da escala comum dos crimes e há de se criar instâncias e 
dimensões distintas para oferecer respostas apropriadas. 

Se crimes praticados por seus agentes durante os regimes de exceção abalam 
a consciência do mundo ao ponto de lhes estabelecer a imprescritibilidade e firmar 
jurisdição universal, fica a lição de que o Estado deve necessariamente investigá-los e julgá-
los. Para Robertson (2008, p. 276) “usualmente, será el foro más eficaz y adecuado, en 
términos de disponibilidad de testigos, conocimiento e idioma locales, y por lo deseable 
que es enfrentarse el pasado y entenderlo”. 

Há uma obrigação, um dever de o Estado conduzir os responsáveis ou autores 
destes crimes diante da justiça. É importante apontar que esta obrigação não consiste no 
dever de penalizar arbitrariamente, mas sim na necessidade de investigar, de levar a um 
devido processo legal os indiciados ou considerados responsáveis por violações de direitos 
humanos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 19667 - estabelece no art. 2º, 
§ 3° que os Estados partícipes se comprometam a “garantir que toda pessoa, cujos direitos 
e liberdades reconhecidos no presente Pacto hajam sido violados, possa dispor de um 
recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no 
exercício de funções oficiais”8. 

6 Neumann (2015, p. 46-47) tem posicionamento no mesmo sentido, afirmando que “nos casos de graves 
delitos contra a integridade pessoal, a vítima vivencia a penalização dos autores como um ato de justiça. 
Isso vale especialmente para os casos de ilícitos graves praticados pelo Estado, ou seja, nos casos de graves 
violações aos Direitos Humanos. [...] A questão de se o Estado, sob a perspectiva da justiça, pode estar 
obrigado a penalizar violações aos Direitos Humanos que foram praticadas no âmbito de um “sistema 
ilícito” anterior, pode ser respondida prima facie com um “sim”. Prima facie, porque um dever de punir só 
pode existir no âmbito de um direito (Berechtigung) de punir. A justiça em relação às vítimas não pode 
transformar-se em injustiça em relação aos autores.

7 Adotado pela Resolução n. 2.200 A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 
1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992.

8 Outro documento fundamental que prevê a obrigação de investigação e processamento dos responsáveis 
por crimes de lesa humanidade é a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes -1984. A Convenção explicita que os Estados participantes apliquem a 
jurisdição a delitos cometidos em seu território contra seus cidadãos (art. 5º), submetendo os casos às 
autoridades competentes para julgamento (art. 7º). No artigo 12 estipula que as autoridades investiguem 
imparcialmente as suspeitas ou denúncias de tortura e garanta às vítimas ‘o direito à reparação e 
indenização justa e adequada’ (art. 14). De forma semelhante, a Convenção para a Prevenção e a Repressão 
do Crime de Genocídio – 1948, nos artigos 4º e 6º estipula a obrigação de punir – após o devido julgamento 
- as pessoas que tenham cometido o genocídio.
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Para Zyl (2009, p. 34) “os julgamentos podem servir para evitar futuros crimes, 
dar consolo às vítimas, pensar um novo grupo de normas e dar impulso ao processo 
de reformar as instituições governamentais, agregando-lhes confiança”. Um dado de 
extrema importância é ressaltado pelo mesmo autor (2009, p. 35) ao afirmar que “os 
processos também podem auxiliar a restabelecer a confiança entre os cidadãos e o Estado 
demonstrando àqueles cujos direitos foram violados, que as instituições estatais buscam 
proteger e não violar seus direitos”; ou seja, é preciso fazer um esforço para implantar ou 
retomar o Estado Democrático de Direito com práticas que efetivamente objetivem tal 
situação política e que isto seja transparente e visível para a sociedade. 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos elaborou 
instrumentos de apoio e orientação para as missões da ONU que administram ou auxiliam 
nos processos de transição. Um dos pontos destacados é que as políticas de julgamento 
devem ter presente o contexto político de onde estes julgamentos têm lugar. Conforme 
o documento “uma melhor justificativa para os julgamentos de violações dos direitos 
humanos é transmitir aos cidadãos as ideias de censura às violações e o apoio a certos 
valores democráticos”. (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 2006, p. 4)

4 FORNECIMENTO DA VERDADE E CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA

A ideia de ‘fornecimento da verdade e (re)construção da memória’ é de modo geral 
levada adiante ou concretizada por meio das Comissões de Verdade e Reconciliação. 
Em todas as dimensões, mas especialmente para a dimensão da Verdade e Memória, 
são fundamentais dois elementos: o reconhecimento de que ocorreram crimes e; a 
necessidade de responsabilizar juridicamente aos agentes que cometeram tais crimes 
(ABRÃO; TORELLY, 2010, p. 30). Não basta simplesmente dar conhecimento de alguns 
ou muitos fatos que ocorreram durante o período de repressão, mas é necessário o 
reconhecimento dos perpetradores. A investigação – contínua - da verdade ou de verdades 
históricas ajuda a população a “sensibilizar as futuras gerações contra o revisionismo e dar 
poder aos cidadãos para que reconheçam e oponham resistência a um retorno às práticas 
abusivas” (ZYL, 2009, p. 34).

De modo bastante amplo, as Comissões podem ser denominadas como 
“investigaciones puestas en marcha por gobiernos reformadores – por lo general 
democráticos -, que acaban de aceder al poder sustituyendo a brutales governantes 
militares o dictadores o han surgido tras atroces guerras civiles” (ROBERTSON, 2008, p. 
298). Ainda conforme Robertson, estas Comissões auxiliam as sociedades arrasadas por 
guerras e conflitos a superar os ódios e animosidades que alimentaram os embates, a 
avançarem em direção à democracia e reconciliação interna/nacional. Um dos pontos 
fundamentais no que concerne as Comissões é em relação às vítimas, oferecendo-lhes 
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duas perspectivas: a verdade (conhecer como e porque seus entes queridos sofreram as 
violações de direitos humanos); e a reconciliação. Organizam-se de modo a permitir que 
as vítimas exponham suas histórias para o grande público, permitindo ou instigando o 
reconhecimento da verdade por parte dos ouvintes ou dos órgãos oficiais. 

Estabelecer a verdade sobre o passado, sobre o que aconteceu no período de 
conflito é fundamental para que isso não venha a se repetir no futuro. Muitos benefícios 
individuais e sociais podem ser alcançados ao dar voz às vítimas, apresentando as diversas 
faces do ocorrido. Para Zyl (2009, p. 34), “dar voz oficial às vítimas também pode ajudar 
a reduzir seus sentimentos de indignação e raiva [...]; o fato de reconhecer oficialmente o 
sofrimento das vítimas melhorará as possibilidades de confrontar os fatos históricos de 
maneira construtiva”. 

Por outro lado, a ausência de práticas de reconstituição da verdade pode permitir 
ou deixar a sensação aos perpetradores de que podem seguir com as práticas de 
violações e, ao mesmo tempo, para as vítimas e a população em geral resta uma profunda 
sensação de tristeza, de impunidade e de falta de confiança nas instituições defensoras ou 
garantidoras de direitos. Para que um futuro melhor se vislumbre ou seja paulatinamente 
concretizado, é preciso olhar com cuidado e sarar feridas do passado. Ou, como afirmam 
Barbosa e Vannuchi (2009, p. 55) “a democracia, para que efetivamente se consolide, 
necessita, portanto, que os povos conheçam toda a verdade sobre seu passado, como 
forma de aprendizado, para modificar o presente e gerar um futuro de paz”.

A memória é um tema em debate, principalmente a partir do século XX, ao ponto 
de este ser considerado como o “século da memória”, embora pareça ser “engolfado por 
uma perspectiva de amnésia” (SILVA FILHO, 2010, p. 188). Vive-se no que se pode intitular 
como uma sociedade amnésica, que passou ou passa por uma ideia de ‘marco zero’ da 
memória – ideal da modernidade -, numa tentativa de sempre apagar os rastros do passado 
– de desigualdade. A memória no presente século é vista como memorização, capacidade 
de armazenar informações e usá-las de forma conveniente, quando necessário. Não é 
uma memória de evocar ou recordar o passado ou de uma reconstrução de vínculos, de 
revisitar lugares, de encontros com pessoas ou de recordação e ‘vivenciar’ situações. A 
construção da memória proposta pela Justiça de transição por meio das Comissões não 
vem ao encontro desta memória amnésica ou de constantes exercícios de esquecimento, 
mas de uma memória de resgate do passado político, que faça ‘lembrar para não repetir’. 
Uma memória que abra espaço e dê voz às vítimas, que ajude a ressignificar o passado e 
vislumbre um futuro.

A memória, tanto num plano individual quanto num âmbito coletivo, é fator 
fundamental no desenvolvimento das relações humanas. Barbosa e Vannuchi (2009, p. 
57) afirmam que “trata-se de um ato político que constitui a base sobre a qual a sociedade 
pode afirmar, redefinir e transformar os seus valores e suas ações”. A reconstituição 
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da memória - memória fundada na verdade - é um meio primordial de construir ou 
readquirir o sentimento de justiça. É um meio de recordar os direitos alcançados pela 
humanidade, recordar as lutas de conquistas de direitos dos povos, lutas pela democracia, 
pela participação política na sociedade. 

Um ponto controverso nesta perspectiva gira em torno da verdade. Certamente não 
se trata de substituir uma verdade imposta oficialmente por outra verdade imposta como 
única. Verdade no sentido de permitir e garantir o acesso às informações, de conhecimento 
real dos fatos ocorridos, de explicitação dos motivos de atuação das forças de governo, do 
paradeiro das vítimas. Verdade no sentido de trazer à luz o que ficou na escuridão ou na 
penumbra dos regimes de opressão, de resgate da consciência de responsabilidades, de 
escuta e respeito pelas diferentes versões e olhares da realidade e do passado. 

De acordo com o documento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, em última instância os trabalhos das Comissões de Verdade ajudam 
a “sociedade a compreender e reconhecer uma história que se nega [...] e com isto dar a 
conhecer publicamente os testemunhos e as histórias das vítimas [...]; também intentam 
prevenir que se produzam novos abusos [...]” (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 2006, p. 2). As investigações 
do passado, empreendidas pelas Comissões, revelando as verdades, buscam e levam 
a acreditar na reconciliação, à restauração das relações e restituição da dignidade das 
vítimas.

Dezenas de Comissões foram estabelecidas desde 1974, adotando nomes distintos 
como: Comissão sobre Desaparecidos (Argentina, Uganda, Sri Lanka), Comissão da Verdade 
e Justiça (Haiti, Equador), Comissão da Verdade e Reconciliação (África do Sul, Chile, Peru), 
entre outros. Contudo, todas elas possuem o mesmo enfoque e intuito, o de “não permitir 
que a amnésia política e social afete o futuro da democratização” (PINTO, 2007, p. 187). 
Sem dúvida, a mais conhecida e que talvez tenha alcançado os maiores êxitos – não sem 
críticas – é a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, coordenada pelo 
bispo Desmond Tutu. De acordo com Teles (2007, p. 135), a Comissão “não operou pelo 
direito como em uma justiça retributiva, nem pelo ponto de vista da vítima na lógica da 
vingança, nem do acusado e seu desejo de esquecer. Por meio da confissão, a anistia foi 
ligada à fala e à verdade, transpondo o silêncio e a amnésia social”. 

5 REPARAÇÕES

Dentre todas as medidas da Justiça transicional, uma das que se toma de forma 
mais controversa, é a da reparação. Os debates giram em torno das formas como ela é 
empreendida nos contextos próprios. De modo bastante abrangente, pode-se afirmar 
que a justiça reparadora “se configura naqueles procedimentos que tem a finalidade 
de compensar abusos cometidos contra direitos humanos em regimes ditatoriais, em 
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períodos de exceção ou em situações de anomalia constitucional” (TAVARES; AGRA, 2009, 
p. 71).

Conforme indica o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
(2006, p. 06), o direito à reparação, tem duas dimensões: dimensão substantiva, que deve 
traduzir-se na obrigação de reparar o dano sofrido, mediante restituição, indenização, 
reabilitação, satisfação e garantias de não-repetição e; dimensão processual, como meio 
para garantir o ressarcimento, se subsumindo numa obrigação de proporcionar recursos 
internos efetivos. Por sua vez, Greiff (2010. p. 42 – 43) afirma que há dois contextos diferentes 
para a ideia de ‘reparações’: contexto judicial (principalmente Direito Internacional) e; 
contexto de desenho de programas de reparação (neste sentido mais restrito, as reparações 
se referem aos esforços por oferecer benefícios diretamente às vítimas de certo tipo de 
crimes). 

Há cinco grandes diretrizes básicas para categorizar as medidas do direito à 
reparação:

Restituição: medidas para “devolver à vítima a situação anterior à violação manifesta 
das normas internacionais de direitos humanos ou a violação grave do direito internacional 
humanitário” (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS, 2006, p. 7). Trata-se de medidas que buscam restabelecer o status 
quo ante das vítimas; de restabelecimento da liberdade, cidadania, desfrute dos direitos 
humanos, identidade, restituição do emprego, regresso ao lugar de residência, devolução 
de seus bens, entre outros benefícios e direitos. 

Compensação: a compensação há de concedida de “forma apropriada e 
proporcional à gravidade da violação e às circunstancias de cada caso, por todos os 
prejuízos economicamente avaliáveis que sejam consequência de violações manifestas” 
(OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS, 2006, p. 7). Uma prática – ou tentativa – de compensar os danos que vão 
muito além de perdas econômicas, incluindo as lesões físicas, mentais e morais. Reparar 
com uma indenização, entregando valores pecuniários para tentar reparar os danos que 
abrangem danos materiais, lucros cessantes, perdas de oportunidades, perdas de ingresso 
e investimento de valores, prejuízos morais, “visando dar um consolo financeiro para aquilo 
que é irremediável (SANTOS, 2010, p. 268)”.

Reabilitação: medidas que fornecem atenção social, médica e psicológica, bem 
como serviços jurídicos e sociais. 

Satisfação: ampla categoria de medidas que vão desde a orientação para o cessar 
das hostilidades e violações – afastamento das violações e violadores, busca da verdade, 
busca dos desaparecidos políticos, recuperação e exumação de restos mortais, pedidos 
oficiais e públicos de desculpas, sanções judiciais e administrativas, comemorações e 
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homenagens, capacitação em direitos humanos, reconhecimento da ilegalidade da 
conduta do Estado e de sua responsabilidade, etc. 

Garantias de não repetição: efetivas reformas institucionais, reforço da 
independência judicial, proteção dos defensores de direitos humanos, promoção das 
normas do direito internacional no serviço público, cumprimento das leis, etc. 

O reconhecimento é fundamental para uma sociedade alicerçada no ideal de 
democracia. Numa democracia é mister que se reconheçam uns aos outros como 
indivíduos e cidadãos; e numa política de transição, é fundamental que se reconheçam as 
vítimas do estado de exceção. Uma sociedade democrática se baseia no reconhecimento 
e na garantia dos direitos de todos os cidadãos e isto implica em oferecer condições 
para aqueles que tiveram seus direitos violados a um restabelecimento dos direitos, da 
cidadania, da dignidade humana.

6 REFORMAS INSTITUCIONAIS

Igualmente importante é a reforma das instituições que ampararam ou foram as 
primeiras responsáveis pelas violações de direitos dos cidadãos. Como afirma Zyl (2009, 
p. 37), “é imperioso mudar radicalmente, e em alguns casos dissolver, as instituições 
responsáveis pelas violações dos direitos humanos”. Estas reformas ajudam a lograr, 
de forma significativa, um dos principais objetivos da Justiça de transição: a prevenção 
de futuros abusos contra os direitos humanos, evitando o ressurgimento de crimes 
sistemáticos e bárbaros que atentem contra os direitos e a dignidade das pessoas.

O novo governo - que se pretende democrático - não pode manter ou compactuar 
com instituições que foram perpetradoras ou coniventes com a violação de direitos 
humanos. As reformas podem representar alterações dentro de instituições, bem como 
a supressão de algum órgão ou instituição. O governo que assume o poder no Estado 
que se encontra em período de transição deve manter a preocupação e práticas que 
possibilitem adotar medidas ou “programas de depuração e saneamento administrativo 
visando assegurar que as pessoas responsáveis pelas violações dos direitos humanos 
sejam retiradas dos cargos públicos, além de evitar que voltem a ser empregadas em 
instituições governamentais (ZYL, 2009, p. 37)”. Estes processos de reformas incluem a 
retirada de algumas pessoas de cargos públicos, ou seja, algumas pessoas que ocupam 
cargos de responsabilidade e de confiança devem ser removidas de suas funções, para 
estabelecer ou restaurar a integridade das instituições estatais.

Os órgãos e entes governamentais que serviram aos propósitos do regime autoritário 
devem ser transformados agora em instituições que garantam a democracia e a paz; devem 
converter-se em instituições de “proteção dos direitos humanos, previnam os abusos e 
sirvam aos cidadãos de maneira imparcial (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS 
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NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 2006, p. 03)”. As instituições que 
antes eram temidas ou evitadas pela população, devem ser transformadas em instituições 
públicas de confiança da população, de atendimento às reais necessidades de todos e 
eficientes no cumprimento de suas funções. 

Além da função primordial de prevenção de novos abusos, evitando que atrocidades 
sejam repetidas, há ainda outros papéis e funções decisivas que a reforma das instituições 
pode gerar. Uma destas funções é que os responsáveis pelos crimes do antigo regime, 
principalmente os encarregados das forças de segurança – neste caso de opressão – 
venham a prestar contas à justiça de seus feitos do passado. 

Três grandes medidas são sugeridas por Zyl (2009, p. 41): identificação das 
instituições que devem ser reformadas ou eliminadas; apresentação de propostas que 
assegurem o mandato, a capacitação e a dotação de pessoa e; o saneamento de órgãos, 
removendo os responsáveis de corrupção ou violações dos direitos humanos. Diversos 
elementos e práticas podem ser adotados para uma efetiva depuração das instituições 
estatais, tais como: “elaboração de procedimentos de supervisão, denúncia e disciplina; 
reforma ou estabelecimento de marcos jurídicos, elaboração ou revisão de diretrizes 
éticas e códigos de conduta; troca de símbolos e práticas abusivas, entre outros (OFICINA 
DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
2006, p. 04)”. 

A reforma de pessoal é conceituada como “avaliação da integridade dos membros 
do pessoal para determinar sua idoneidade para o emprego público (OFICINA DEL 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, 
2006, p. 04)”. A integridade é avaliada ou medida no efetivo cumprimento das normas 
internacionais de proteção dos direitos humanos, normas de conduta profissional, na 
correta administração financeira e no zelo pelas coisas públicas. Os servidores públicos 
responsáveis ou coniventes com os abusos de direitos contra a população traem ou 
traíram a confiança do povo e não atenderam às prerrogativas de sua função, colocando 
também em risco a função do Estado, enquanto garantidor dos direitos. Portanto, uma 
depuração das instituições estatais não pode permitir que os cidadãos sejam atendidos 
por servidores que não possuem a integridade necessária para tal e não gozam da 
confiança da população.

7 CONCLUSÃO

Por óbvio que cada um dos elementos da justiça de transição não possui unicamente 
um fim em si mesmo, mas tem no horizonte a construção de uma sociedade livre e de 
um Estado Democrático de Direito. Torna-se de extrema importância, portanto, também 
voltar a atenção para a realidade do contexto brasileiro – e latino americano – e observar 
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quais desses instrumentos foram efetivamente implementados e, a partir dessa análise 
crítica, reconhecer a condição democrática pregressa e atual.

Em cenário brasileiro, onde em pleno século XXI torturadores são considerados 
ídolos e ovacionados no Congresso Nacional, é de lamentar fortemente que não se 
tenha realizado o processo de regularização da Justiça. Com a negociação para uma 
abertura democrática (anos 1980) o preço que a sociedade continua a pagar é a anistia 
dos crimes cometidos ao longo do período de chumbo. Assim, violadores de direitos 
humanos e usurpadores das liberdades e garantias individuais portam-se como se 
nenhum mal tivessem cometido. Assassinos e torturadores (em nome do Estado) estão 
livres para seguirem suas vidas sem nenhuma prestação de contas diante da Justiça, não 
respondendo a processos pelo que realizaram. Não é exagero afirmar que isso se configura 
como um verdadeiro desserviço para a condição de justiça e paz numa sociedade e um 
atentado ao Estado Democrático de Direito. Se a nenhum cidadão é lícito o cometimento 
de crimes, por que podem ficar impunes aqueles agentes que (em nome do Estado) 
agiram à margem da lei?

Mister que se reconheça o esforço brasileiro de instituir uma Comissão Nacional 
da Verdade (2012-2014) para apurar os fatos e investigar as graves violações de direitos 
humanos ocorridos entre 1946 e 1988. Embora as investigações e estudos empreendidos 
por tal Comissão – que culminou na publicação de um Relatório publicado em 10 de 
dezembro de 2014 – talvez restem mais questionamentos do que fatos esclarecidos 
e verdades reveladas. Apesar dos trabalhos hercúleos realizados, qual o papel e a 
participação da sociedade civil nesse processo? Tal questionamento é relevante, pois é 
notório que persiste fortemente na visão popular o desconhecimento sobre os ocorridos 
nos períodos ditatoriais. E mais, lamentavelmente, o negacionismo e revisionismo histórico 
ainda grassam com muita frequência. 

Embora formalmente constituído como Estado Democrático de Direito, as 
instituições não funcionam sozinhas, mas sim, através da ação dos agentes públicos. É de 
se apontar que no quesito de reformas institucionais a transição foi lenta e falha. Durante 
muito tempo instituições atuantes no regime repressor e servidores públicos defensores 
do autoritarismo continuaram – e continuam – atuando. De tal modo que a retomada da 
democracia parece soar como uma concessão ou benesse das forças armadas e não uma 
obrigação civil e humanitária. 

A apreciação de tais fatores auxilia em grande medida a compreender o contexto 
democrático e o pouco apreço que se nutre por uma sociedade igualitária e livre. Mais do 
que nunca fica explícito que a democracia está sempre por ser construída e reafirmada, 
pois como afirma sabiamente Brecht (2019), ‘a cadela do fascismo está sempre no cio’ e 
disposta a dar o ar da graça. 
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NOTAS SOBRE A POLÍTICA DO RECONHECIMENTO EM CHARLES 
TAYLOR, KWAME ANTHONY APPIAH E ÁLVARO DE VITA

Marcelo Leandro dos Santos1

I

Reconhecer alguém não significa apenas prestar respeito ou mera tolerância 
a esse alguém. Reconhecer implica uma exigência, a partir da qual aquele que espera 
ser reconhecido se constitui como um ser humano operante e ativo em determinada 
comunidade ou organismo social, bem como em qualquer outra situação da vida. Este é o 
ponto a partir do qual Charles Taylor sustenta sua argumentação a favor de uma política do 
reconhecimento como guia das relações sociais. Através da perspectiva de Taylor, pode-se 
acreditar que há possibilidades de se esperar e se exigir o reconhecimento na condição 
de qualificador de qualquer relação humana, seja ela no âmbito afetivo, educacional, 
de direito etc. Esta possível ampliação da exigência do reconhecimento configura seu 
contexto político como uma pretensão bastante abrangente. É justamente no incremento 
do reconhecimento como exigência nas relações humanas, que Taylor propõe o 
reconhecimento também como constituinte na tematização do multiculturalismo. Sua 
defesa em favor do reconhecimento como uma exigência tem início em circunstâncias 
tais em que o reconhecimento teria sido negligenciado:

Alguns aspectos da política atual estimulam a necessidade, ou, por vezes, 
a exigência, de reconhecimento. Pode-se dizer que a necessidade é, no 
âmbito da política, uma das forças motrizes dos movimentos nacionalistas. 
E a exigência faz-se sentir, na política de hoje, de determinadas formas, 
em nome dos grupos minoritários ou “subalternos”, em algumas 
manifestações de feminismo e naquilo que agora, na política, se designa 
por “multiculturalismo”. (TAYLOR, s/d, p. 45)

O tom reivindicatório a favor do reconhecimento, como no exemplo das 
manifestações feministas, denuncia uma estrutura política vigente de discriminação. Esta 
discriminação atinge, é claro, nas apenas o caso das mulheres. De tal forma, Iris Young 
enumera, particularmente nos EUA, uma lista que incluiria “entre outros, as mulheres, 
os negros, os chicanos, os portorriquenhos e outros americanos de língua espanhola, 
os índios americanos, os judeus, as lésbicas, os gays, os árabes, os asiáticos, os idosos, as 
pessoas da classe trabalhadora e os deficientes físicos ou mentais.” (YOUNG, 1990, p. 40) 
O ponto comum entre os que são, de alguma forma, discriminados se concentra no fato 

1 Doutor em Filosofia, professor na Univates.
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de serem abordados por uma única cultura dominante, sugerida como sendo aquela dos 
homens brancos, heterossexuais e de status social elevado.

Parece correto atentar para uma possível origem político-filosófica que caracteriza 
o “status social elevado” como critério, e inclusive na condição de caráter legitimador da 
dignidade humana. É provável que a filosofia de Locke seja precursora nesse sentido. Para 
tal seria interessante mostrar também a política proposta por Hobbes no enfrentamento 
de uma dignidade natural do homem em sua condição negativa. Hobbes percebe uma 
dignidade natural nos homens que os impulsiona a uma rivalidade também natural 
entre si, e a partir da qual deveriam renunciar, através de um pacto, aos seus possíveis 
direitos naturais, outorgando-os a um soberano. Locke, mesmo estando de acordo com 
Hobbes em relação à condição natural de dignidade humana – embora não na condição 
de homo homini lupus –, discorda na medida em que sustenta que esta dignidade deve 
ser inalienável. Locke toma a dignidade pessoal como um bem, a tal ponto de identificá-la 
como propriedade mesma do indivíduo. É nessa perspectiva que Castor Ruiz argumenta:

Ao contrário de Hobbes, Locke vê nessa dignidade natural algo inalienável. 
A dignidade natural não pode ser transferida para um soberano, já que 
ela corresponde ao indivíduo por direito natural desde o nascimento. 
Porém, Locke pretende compaginar a dignidade natural socialmente 
inalienável com os direitos (e privilégios) da propriedade privada (Locke 
é um dos principais teóricos da classe mercantilista da Inglaterra). Ele 
converte a dignidade natural no ponto de partida que explica (e legitima) 
a competição e a acumulação de riquezas. A pessoa passa a ser definida, 
na sua dignidade, pela propriedade. A identidade da pessoa é dada pela 
sua potencialidade de ser proprietário. Pessoa e propriedade constituem 
duas faces indissolúveis. A aparente falta de propriedade dos despossuídos 
é contestada por Locke ao afirmar que todos somos proprietários por direito 
natural. Inclusive aqueles que não têm materiais possuem seu próprio corpo 
e vida como propriedade para serem alugados (ou vendidos), segundo a lei 
“livre” da oferta e da demanda. (RUIZ, 2003, p. 125-126)

Entenda-se que Locke, ao defender a dignidade como propriedade natural, avalia 
também a possibilidade de inserção em uma socialidade mercantilizada por parte dos 
despossuídos, que devem contar com seus corpos e suas próprias vidas para tal empresa. 
No entanto, esta dinâmica interna da política lockeana pode ser facilmente atacada por 
Taylor. Ocorre que a argumentação de que o tipo de reconhecimento adquirido pelos 
despossuídos (no contexto de Locke) configura um “reconhecimento incorreto”. E Taylor 
entende que tanto “o não reconhecimento ou [quanto] o reconhecimento incorreto 
podem afetar negativamente, podem ser uma forma de agressão, reduzindo a pessoa 
a uma maneira de ser falsa, distorcida, que a restringe.” (TAYLOR, s/d, p. 45) Aliás, este 
é o tipo comum de reivindicação que as mulheres fazem em relação a uma sociedade 
exclusivamente patriarcal; que os negros fazem em relação a uma sociedade branca; os 
homossexuais em relação a uma sociedade de costumes veladamente homofóbicos. Isto 
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apenas para lembrar algumas classes de excluídos que têm sua familiaridade de exclusão 
com aqueles despossuídos de Locke. É percebido, no tipo de argumento a favor do 
reconhecimento, não apenas a reclamação das consequências sofridas por esses grupos 
por conta de uma verticalidade na adoção e legitimação do modo de vida, mas, que tais 
consequências são encaradas como humanamente danosas. É nesse sentido que, para 
Taylor,

o reconhecimento incorreto não implica só uma falta de respeito devido. 
Pode também marcar as vítimas de forma cruel, subjugando-as através 
de um sentimento incapacitante de ódio contra elas mesmas. Por isso, 
o respeito devido não é um ato de gentileza para com os outros. É uma 
necessidade humana vital. (TAYLOR, s/d, p. 46)

Portanto, o discurso a favor do reconhecimento se alia em peso ao tema da 
identidade. Justamente pelo perigo ao qual a pessoa é lançada contra si mesma, isto é, 
contra sua identidade, ora aparecendo inferiorizada na condição de membro de um povo 
colonizado e ora aparecendo suprimida por um cultivo de costumes dominantes. É por 
esta via que Taylor parece sustentar que o reconhecimento – em sua legitimidade – se 
apresenta como “uma necessidade humana vital”.

A partir da importância do reconhecimento como necessidade, Taylor elabora 
uma pequena análise da conjuntura moderna em relação à identidade e ao próprio 
reconhecimento. Esta análise é levantada na discussão da noção que se fazia de honra, 
como possibilidade aristocrática de destaque. Consequentemente, tal destaque gerava 
um distanciamento em relação aos outros. Sobre isto, Taylor inclusive traz à tona a 
analogia da dialética hegeliana do senhor e do escravo. Contudo, a superação de um 
formato político-social de primeira e segunda ordens se concretiza com o surgimento da 
noção moderna de dignidade. Como coloca Taylor:

Contra esta noção de honra temos a noção moderna de dignidade, que hoje 
possui um sentido universalista e igualitário. Daí falarmos em “dignidade 
dos seres humanos” ou dignidade de cidadão. Baseia-se na premissa de que 
é comum a todas as pessoas. Naturalmente, este conceito de dignidade é o 
único que é compatível com a sociedade democrática, e era inevitável que 
pusesse de lado o velho conceito de honra. (TAYLOR, s/d, p. 47)

A noção moderna de dignidade, apontada por Taylor, identifica-se a tal ponto 
com a importância de se considerar uma identidade individualizada, “ou seja, aquela 
que é especificamente minha, aquela que eu descubro em mim.” (TAYLOR, s/d, p. 48) É 
a partir desse entendimento, que Taylor passa a mencionar tal ideal como sendo o da 
autenticidade. Este tipo de autenticidade é caracterizado por ele “quando a atenção que 
damos aos nossos sentimentos assume uma moral independente e essencial.” (TAYLOR, 
s/d, p. 49) A autenticidade, portanto, passa a ser encarada como condição que habilita 
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uma pessoa a ser reconhecida no âmbito dos “seres humanos verdadeiros e de direito.” 
(TAYLOR, s/d, p. 49) Taylor busca no próprio indivíduo, na qualidade de sua subjetividade, a 
possibilidade, que se apresenta como autêntica, para querer e dever ser reconhecido. Este 
passo se dá, segundo o autor, com a colaboração de Jean-Jacques Rousseau:

Penso que a sua importância não se deve ao fato de ter dado início à 
mudança. Eu diria, antes, que a sua grande popularidade se deve, em parte, 
à articulação que fez sobre algo que, de certa forma, já estava a acontecer 
no domínio cultural. Rousseau apresenta frequentemente a questão da 
moralidade como tratando-se de uma voz da natureza de nós e por nós 
seguida. Essa voz é, muitas vezes, abafada pelas nossas paixões suscitadas 
pela nossa dependência dos outros, das quais se destaca o amour propre, 
ou orgulho. A nossa salvação moral está na recuperação do contato moral 
autêntico conosco mesmos. Rousseau até dá um nome a este tipo de 
contato íntimo, mais fundamental do que qualquer outro conceito moral, 
e que é fonte de tanta alegria e satisfação: “le sentiment de l’existence”. 
(TAYLOR, s/d, p. 49-50)

O sentimento de existência rousseauniano compartilha seu parentesco com o ideal 
de autenticidade que vem a se desenvolver com o Romantismo. A importância do eu, 
no que tange à autenticidade, toma consistência na condição de fundamentação da 
consciência moderna. A própria independência ou autonomia exige a valorização do eu 
como autêntico, brotando de uma naturalidade subjetiva ímpar. O próprio Taylor afirma 
essa condição ao dizer que “existe uma determinada maneira de ser humano que é a minha 
maneira. Sou obrigado a viver a minha vida de acordo com essa maneira, e não imitando 
a vida de outra pessoa. Se não o fizer, deixo de compreender o significado da minha vida: 
ser humano deixa de ter significado para mim.” (TAYLOR, s/d, p. 50) A partir deste ponto 
é qualificado um princípio de originalidade. Isso significa que todos têm algo de único a 
dizer, e justamente este reconhecimento muitas vezes é negado em um contexto coletivo. 
Mais uma vez, a importância da política do reconhecimento é argumentada a partir da 
postura do negligenciado, a saber, aquele que teve sua voz interior repercutida somente 
para si mesmo. Neste sentido, trata-se de uma não-realização da autenticidade humana, 
estando assim, não apenas na condição de negligenciado, mas, também, como ilegítimo 
humanamente por não poder se realizar. Ao nível individual esse impedimento se efetua 
na medida em que

ser verdadeiro para comigo mesmo significa ser verdadeiro para com a 
minha originalidade, que é algo que só eu posso descobrir e articular. Ao 
articulá-la, estou também a definir-me a mim mesmo. Estou a atualizar 
uma potencialidade que é própria de mim. É assim que se deve entender o 
ideal moderno de autenticidade e os objetivos de auto-realização e de auto-
satisfação que normalmente acolhem este ideal. (TAYLOR, s/d, p. 51)
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A peculiaridade do pensamento de Taylor em relação à política do reconhecimento 
trata da identificação deste princípio de realização pessoal a um contexto amplo de 
conjunto de individualidades. É por esta via que Taylor propõe o entendimento de que 
um grupo, por si só, tenha necessidade existencial (no sentido rousseauniano) de ter sua 
voz interior repercutida. Assim se dá a defesa do reconhecimento das diferentes culturas 
como o próprio eixo do multiculturalismo. No sentido comparativo da relação indivíduo-
grupo se articula a argumentação de Taylor: “Tal como os indivíduos, um Volk deve ser 
verdadeiro para consigo mesmo, isto é, para sua própria cultura.” (TAYLOR, s/d, p. 51) Uma 
comparação deste gênero pode facilmente nos levar à conclusão de que a cultura de um 
Volk equivale à voz interior (o que no âmbito individual é tratado como sendo a própria 
condição para a originalidade humana). Conhecemos os principais riscos dos limites 
idolátricos do uso de Volk como argumento político.

Taylor acentua sua preocupação com a importância da relação individual com 
a própria relação que fornece condições para uma identidade individual. Contudo, a 
identidade coletiva não deveria determinar os caminhos da identidade individual. Trata-
se de se pensar que “precisamos das relações para nos realizarmos, mas não para nos 
definirmos.” (TAYLOR, s/d, p. 53) Nesse caso é então que Taylor sugere que “consideremos 
o significado de identidade: é aquilo que nós somos, “de onde nós provimos”. Assim 
definido, é o ambiente no qual os nossos gostos, desejos, opiniões e aspirações fazem 
sentido.” (TAYLOR, s/d, p. 54) Isto implica dizer que a comparação indivíduo-grupo 
mencionada acima, toma sentido na medida em que a coletividade da qual provimos 
é também a esfera em torno da qual orbitamos. Necessariamente, através dessa esfera 
podemos ser reconhecidos, assim como, pode vir a ser justamente a esfera a partir da 
qual podemos estar sendo ameaçados de deixar de ser reconhecidos (o que configura 
um problema-chave na defesa do multiculturalismo, sob o ponto de vista da política do 
reconhecimento).

II

Uma corrente que critica fortemente Taylor em sua proposta do reconhecimento 
estendida a grupos específicos (por exemplo, quando falamos nas mulheres, nos negros, 
nos homossexuais, nos indígenas, nos franco-canadenses do Quebec etc.) não parece 
estar criticando o reconhecimento individual exatamente. Ao contrário, muitas vezes 
esses críticos são favoráveis a Taylor sobre a importância do aspecto individual inerente 
à questão da política do reconhecimento. É nesse sentido que Kwame Anthony Appiah 
afirma que

Charles Taylor está seguramente certo quando afirma que muito da vida 
social e política moderna gira em torno das questões do reconhecimento. 
Na nossa tradição liberal vemos o reconhecimento largamente como uma 
questão de reconhecer os indivíduos e o que chamamos de suas identidades. 
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Também temos a noção, que vem (como Taylor corretamente afirma) da 
ética da autenticidade, que, se outras coisas são iguais, as pessoas têm o 
direito de serem reconhecidas publicamente por aquilo que elas realmente 
já são. É porque alguém já é publicamente judeu ou homossexual que lhe 
negamos algo ao exigir-lhe que esconda esse fato, que possa ser algo que 
não é. (APPIAH, s/d, p. 165) 

Contudo, a crítica a Taylor consiste na maneira como o próprio reconhecimento à 
autenticidade dos indivíduos se propõe. No caso particular de Appiah, um homem negro 
e homossexual residente na América do Norte, a crítica a Taylor toma uma dimensão mais 
severa no modo como o reconhecimento é solicitado. Para Appiah, não há garantias de que 
os próprios integrantes de determinada cultura desejem perpetuá-la. A impossibilidade 
de garantia de uma perpetuação da cultura reclamada como excluída se dá a partir 
de discordâncias naquilo que ela própria oferece. Determinado grupo cultural oferece, 
segundo Appiah, modos de comportamento. De tal maneira:

As abundantes identidades coletivas que apelam ao reconhecimento 
surgem com noções de como uma pessoa decente desse tipo se comporta: 
não é que haja um modo como os homossexuais ou os negros se devam 
comportar, mas há modos de comportamento indefinidos que fazem estas 
identidades coletivas centrais para as suas identidades individuais. Em suma, 
as identidades coletivas fornecem o que podemos chamar manuscritos: 
narrativas que as pessoas podem usar ao moldar os seus planos de vida 
e ao contar as histórias das suas vidas. Na nossa sociedade (embora talvez 
não na Inglaterra de Addison e de Steele) ser-se perspicaz não sugere desta 
maneira o manuscrito da vida do “perspicaz.” E é por isso que as dimensões 
pessoais da identidade funcionam diferentemente das coletivas. (APPIAH, 
s/d, p. 175-176)

O que Appiah sugere com o termo “manuscritos de identidades coletivas” pode 
ser identificado como a própria bagagem cultural de cada indivíduo. No entanto, esta 
bagagem não está para ser negada ou afirmada. É certo que sua influência na formação 
individual não acontece de forma monológica, como sendo uma espécie de matriz. Isto 
contribui na explicação de que as dinâmicas das identidades individuais e coletivas têm 
funcionamentos distintos, ao contrário do que imagina Taylor.

O discurso de Appiah, portanto, segue na opinião de que ao fazermos uma 
reivindicação de reconhecimento através da matriz de uma identidade coletiva, não 
fazemos mais do que “pedir para sermos respeitados enquanto negros” (APPIAH, s/d, 
p. 177) e “pedir para sermos respeitados como homossexuais” (APPIAH, s/d, p. 178), por 
exemplo. É acertado pensar que em sua própria condição humana, Appiah tem grande 
propriedade para tomar tal posicionamento. Mas o que na verdade parece preocupá-lo 
é que o reconhecimento meramente pela identificação coletiva da identidade é já uma 
maneira de celebrar e estabelecer a diferença.
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A política do reconhecimento exige que a nossa cor da pele, o nosso corpo 
sexual, sejam reconhecidos politicamente de maneira difícil para aqueles 
que querem tratar a sua pele e o seu corpo sexual como dimensões pessoais 
do eu. E pessoal não significa secreto, mas não apertadamente manuscrito. 
Eu penso (mas Taylor não) que o desejo de alguns habitantes do Quebec de 
escolherem pessoas que são “etnicamente” francófonas para ensinarem os 
seus filhos em francês passa dos limites. Acredito (pronunciando-me num 
tópico não referido por Taylor) que isto é, de algum modo, o mesmo limite 
que exige que eu organize a minha vida de acordo com a minha “raça” ou a 
minha sexualidade. (APPIAH, s/d, p. 179)

Com a argumentação de que essa organização da vida, segundo pressupostos 
ditados por uma identidade coletiva matriz, implode a própria possibilidade de 
individualidade “livre” é que, então, Appiah passa a discordar do pensamento de Taylor. 
O receio de Appiah é que uma individualidade possa vir a ser determinada de forma 
necessária por uma categoria geral de identidade. Aliás, este é um perigo bastante presente 
no tratamento de políticas multiculturais. A própria realidade na condução das coisas no 
Quebec é colocada em xeque por Appiah. Uma exigência formal do reconhecimento é, 
portanto, abordada de forma negativa por ele:

Exigir respeito para pessoas negras e homossexuais requer que existam 
alguns manuscritos que concordem com o ser afro-americano ou ter 
os mesmo desejos sexuais. Haverá modos apropriados de ser negro e 
homossexual, terão de se encontrar expectativas, serão feitas exigências. 
É neste ponto que alguém que leva a autonomia a sério irá perguntar se 
não teremos substituído um tipo de tirania por outro. Se tivesse de escolher 
entre o mundo do armário e o da libertação homossexual, ou entre o mundo 
da Cabana do Tio Tomás e o Black Power, eu escolheria, claro, o último 
de cada caso. Mas gostaria de não ter de escolher. Gostaria de ter outras 
opções. (APPIAH, s/d, p. 178-179)

O que certamente permanece presente na crítica de Appiah em relação ao tema 
reconhecimento é a maneira como a sua aplicação política acontece. Appiah, ao colocar 
a necessidade das escolhas íntimas como uma exigência de tal política, demonstra uma 
extrapolação do próprio motivo do ato de escolher. Há, dessa maneira, incoerência numa 
proposta por autenticidade e individualidade por parte da política do reconhecimento. 
“Se o que importa sobre mim é o meu ser individual e autêntico, por que é que é tão 
contemporâneo o discurso da identidade sobre largas categorias – gênero, etnicidade, 
nacionalidade, raça, sexualidade – que parece estar tão longe do indivíduo?” (APPIAH, s/d, 
p. 165)

Este elemento complicador, que aparece sob um discurso a partir de identidades 
coletivas na qualidade de parâmetros de reconhecimento, revela um tom retórico, o 
qual é identificado por Appiah como uma forçada constituição, de fundo monológico, 
defendida por Taylor:
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A retórica da autenticidade propõe não só que eu tenha um modo de ser 
que é o meu próprio, mas que ao desenvolvê-lo eu tenha de lutar contra 
a família, a religião organizada, a sociedade, a escola, o Estado – todas 
as forças da convenção. No entanto, isto está errado, não só porque é no 
diálogo com o entendimento das outras pessoas de quem eu sou que eu 
desenvolvo uma concepção da minha própria identidade (ponto de Taylor) 
mas também porque a minha identidade é crucialmente constituída de 
conceitos e práticas disponíveis para mim através da religião, da sociedade, 
da escola e do Estado, e mediados a vários graus pela família. O diálogo 
molda a identidade que eu desenvolvo enquanto cresço, mas o material 
do qual me formo é fornecido, em parte, pela minha sociedade, pelo que 
Taylor chama a sua linguagem num “sentido amplo”. O termo “monológico” 
de Taylor pode estender-se de modo a descrever opiniões de autenticidade 
que fazem esta ligação de erros. (APPIAH, s/d, p. 170)

A respeito desta deflagrada estrutura monológica na constituição da identidade 
em Taylor, Appiah segue argumentando a partir de uma perspectiva de abertura. Mesmo 
que ele esteja defendendo uma provável multiplicidade de maneiras como um indivíduo 
pode constituir sua autenticidade, ainda assim não descaracteriza a mediação da 
influência de identidades coletivas. E esta permanece como a questão levantada por ele 
em relação à política do reconhecimento, como se um eu (opinião de Taylor) fosse inato 
ao indivíduo a partir de uma pertença específica. Appiah argumenta que a influência na 
formação do indivíduo é muito mais pulverizada do que determinante por uma ou outra 
cultura. Assim, se preserva em seu discurso a importância de uma escolha individual de 
forma “livre”, desprendida de uma estrutura cultural estabelecida:

Claro que nem a imagem na qual há uma pepita autêntica do ser, que é 
distintivamente a minha essência, à espera que seja desenterrada, nem 
a noção que eu posso simplesmente inventar um eu que eu escolha, 
deve tentar-nos. Inventamos eus a partir de um estojo de opções à nossa 
disposição através da cultura e da sociedade. Fazemos realmente opções, 
mas não determinamos as opções entre as que escolhemos. Isto levanta a 
questão de como devemos reconhecer a autenticidade na nossa moralidade 
política, e isso depende de como uma sua avaliação se pode desenvolver 
que não seja nem essencialista nem monológica. (APPIAH, s/d, p. 171)

Portanto, a posição de Appiah está sempre dirigida a salvaguardar a autenticidade, 
sem que esta salvaguarda precise ser imposta sob uma matriz cultural específica, a não ser 
por costumes e maneiras de viver escolhidas e, em certa forma, inventadas, pelo próprio 
indivíduo. Pode-se entender esta postura política como uma espécie de autenticidade 
ilesa do apelo a algum modelo preestabelecido. Ao mesmo tempo, é inevitável a escolha 
fora do que Appiah propõe como “estojo de opções à nossa disposição através da cultura 
e da sociedade”.
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Por um lado, o perigo da política do reconhecimento de Taylor pode consistir na 
ameaça de uma tirania de determinada identidade coletiva sobre seus indivíduos. Em 
contrapartida, a proposta de Appiah se apresenta inconsistente apenas por aqueles que 
buscam uma referência de identidade em movimentos que justifiquem sua postura 
política com princípios exclusivamente exteriores. Isto, em impacto a Taylor, no sentido 
em que acaba se desprendendo da própria forma de entendimento de seu argumento no 
significado de “uma vida minha para mim mesmo”.

III

Sabe-se que o tema multiculturalismo se abre como questão a partir de 
realidades provocadas por uma miscelânea de variáveis históricas, geopolíticas, sociais, 
étnicas, de sexualidade, de direcionamento do poder etc. Portanto, é uma preocupação 
pertinentemente política a “gestão” desta miscelânea de variáveis. Este parece ser um 
argumento saudável para se refletir e projetar saídas para os problemas surgidos a partir dos 
confrontos de diferenças inúmeras. Este é o motivo para o tema multiculturalismo. É um 
motivo que urge não da defesa de uma preservação meramente ilustrativa das diferenças. 
A cultura humana não vai se perder apenas pelo fato de preservar, à legitimação forçada, 
derivações culturais mais fragilizadas. Este tipo de tentativa Taylor procura incrementar 
esquecendo propriamente da dimensão das escolhas que constituem uma identidade 
individual: “a outra exigência que estamos agora a considerar é a de que todos reconheçam 
o valor igual das diferentes culturas: que as deixemos, não só sobreviver, mas também 
admitamos o seu mérito.” (TAYLOR, s/d, p. 84) Esta parece ter sido a proposta em relação a 
um problema como o dos indígenas canadenses e os francófonos de Quebec. Reconhecê-
los é digno, sobre isto não há dúvida. Mas como reconhecer os seus méritos, tomando 
como ponto de partida a exigência? Este é um impasse que pode causar um desconforto 
argumentativo e que pode, inclusive, trazer novas questões mascaradas sob a legitimação 
desta exigência. Ou, mesmo quando Taylor lembra que: “Muito poucos independentistas 
quebequianos, por exemplo, conseguem aceitar a ausência de reconhecimento da 
população por parte da população anglófona que está a impedi-los de vencerem a sua 
luta.” (TAYLOR, s/d, p. 85). Não estaria assim se dando importância maior à população 
anglófona, colocando-os como bodes expiatórios para questões de outra esfera?

Neste sentido, a proposta de uma política do reconhecimento se mostra fragilizada. 
Reitera-se mais uma vez a importância do reconhecimento, porém, ele deveria acontecer 
de forma voluntária por parte dos cidadãos, amparadas numa modalidade natural de 
direitos. Taylor parece entender que a mera solidariedade é insuficiente para a aplicação 
de uma política do reconhecimento, ao trazer a exigência como requisito. Se, por um 
lado, todos concordam em rechaçar a argumentação de Saul Bellow, de que reconhecerá 
a legitimidade da cultura zulu, quando esta apresentar um Tolstoy (TAYLOR, s/d, p. 92); 
por outro, muitas vezes, esta mesma argumentação é utilizada de forma pacífica no 
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tratamento das diferenças. Neste caso, toma-se a cultura zulu como algo ainda por 
acontecer, partindo-se do paradigma da cultura europeia. Em certos casos, a própria 
solidariedade se apresenta também com critérios preconceituosos. Esta máxima vale na 
elaboração de um ideal estratégico de qualidade de vida, para o qual somente alguns 
são merecedores. Configura-se então, não apenas o preconceito, mas, acima de tudo, 
o cinismo de alimentar ilusões igualitárias. O que traz novamente à tona a crítica à 
existência pressuposta de cidadãos de primeira e segunda classe. Evidentemente, este 
exemplo aparece fortemente no âmbito econômico. Mas a questão do multiculturalismo 
não estaria sendo abordada, muitas vezes, com uma estrutura intrínseca semelhante a 
um problema de diferença econômica? Neste caso, não valeriam as justificativas de que 
todos têm a ganhar com a perpetuação de culturas diferentes.

Aqui se tem um outro ponto pelo qual o tema multiculturalismo – em especial a 
política do reconhecimento – é algumas vezes combatido. Na condição de espécie de 
programa político, Álvaro de Vita2 critica o multiculturalismo na medida em que “a justiça 
exigiria o reconhecimento público de direitos diferenciados cujos portadores não são 
indivíduos, mas sim grupos.” (VITA, 2002, p. 5) E ao mesmo tempo não seria “o grupo 
enquanto tal, como uma entidade coletiva, que [seria] investido de um direito ou de um 
tratamento diferenciado.” (VITA, 2002, p. 6) Vita segue a linha argumentativa de que na 
verdade o problema não seria cultural. Haveria, portanto, um desvio para o questionamento 
de outros problemas sociais, sem uma base essencial no multiculturalismo. O tema 
da igualdade social estaria, segundo a interpretação de Vita, antecedendo as questões 
multiculturais, e assim “a crítica mais importante ao multiculturalismo é a de que ele 
desvia nossa atenção daqueles que são os fatores mais significativos de desvantagem 
social dos grupos discriminados.” (VITA, 2002, p. 9)

Parece haver a percepção de um fundamento estranho ao tema cultural, uma vez 
que “só podem ser vistos como negativos por aqueles que se preocupam com a igualdade 
social: o de acentuar a homogeneidade e mesmo a opressão de membros individuais 
dentro dos grupos; e o de promover a conflitividade e o facciosismo entre grupos à 
custa dos atributos que seus membros poderiam ter em comum.” (VITA, 2002, p. 11) Tal 
observação toma uma dimensão perigosa quando se parte da possibilidade de que 
“conceder direitos culturais a determinados grupos na prática significa conceder uma 
‘carta branca’ para que seus chefes, líderes, elites ou militantes mais aguerridos obriguem 
os membros desses grupos a se conformar ao figurino da identidade coletiva reconhecida.” 
(VITA, 2002, p. 11) Inicialmente, a perspectiva de perigo apontada por Appiah, em relação 
ao reconhecimento da individualidade através de uma identificação coletiva se torna 
mais aguda na colocação de Vita.

2 Este autor tem como mote argumentativo o trabalho de Brian Barry, Culture and Equalit.
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Vita, ao mencionar a opinião de Brian Barry, concorda com a possibilidade de que, 
na verdade, muitas vezes, justamente a cultura é o problema:

Esses são os casos nos quais os grupos (ou os que falam em seu nome) apelam 
a diferenças culturais ou religiosas para tratar seus membros de formas 
que violam princípios liberais de justiça e que envolvem desigualdades 
profundas. O problema é que direitos culturais de grupos costumam ser 
reivindicados justamente em casos desse tipo. A ocorrência mais freqüente 
é a de minorias culturais, em vários países ocidentais, que querem discrição 
para dar livre curso a práticas tais como a clitoridectomia, a recusa a garantir 
oportunidades educacionais iguais para as meninas, o casamento forçado 
de meninas de 13 ou 14 anos, as normas desiguais de divórcio (em que as 
mulheres invariavelmente levam a pior), a recusa a autorizar transfusões 
de sangue para crianças em situação de risco de vida, o sacrifício ritual de 
animais de formas que violam normas de tratamento humanitário dos 
animais e por aí afora. (VITA, 2002, p. 11)

Ao que parece, a preocupação continua seguindo a trilha aberta acima, do receio 
de que uma tirania de uma suposta cultura que adquire direitos especiais pode acabar 
suprimindo as manifestações de liberdade individual, fazendo dos integrantes de tais 
grupos verdadeiros reféns no que tange às suas escolhas.

Como no caso do Quebec, a ameaça mais presente é a de tratar-se praticamente 
de uma retaliação à cultura anglófona, na medida em que a “lei do Quebec permite que 
os canadenses anglófonos (residentes no Quebec) enviem seus filhos a escolas de língua 
inglesa, mas proíbe os canadenses francófonos e imigrantes estrangeiros de fazê-lo.” (VITA, 
2002, p. 12) Assim, a discordância em relação à posição política do reconhecimento se 
configura em conflito com os propósitos liberais:

O que não é compatível com a neutralidade liberal é a suposição de que 
é legítimo coagir os franco-canadenses e imigrantes que prefeririam uma 
educação em inglês (ou talvez bilíngüe) a mandar seus filhos a escolas de 
língua francesa, com base na suposição de que essa política é necessária à 
sobrevivência indefinida da cultura francesa no Quebec. (VITA, 2002, p. 12)

O que certamente permanece como expectativa em relação ao tratamento do tema 
do multiculturalismo, especialmente na aplicação de uma política do reconhecimento, 
é de que “a ideia não é a de que singularidades culturais tenham de ser abandonadas, 
mas sim a de que, por mais heterogêneos culturalmente que sejam, os cidadãos podem 
desenvolver as atitudes associadas à participação em instituições políticas comuns.” (VITA, 
2002, p. 18)

A busca de medidas que preservem a identidade individual não pode, ao mesmo, 
feri-la. O mais importante – e isto uma crítica precisa à política do reconhecimento deve 
apontar – é o fato de que, ao reconhecermos a importância das diversas culturas não se 
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acabe por regulamentar obrigações que venham a dar uma autoridade autônoma de 
grupos que possam sentir-se ameaçados dentro de uma diversidade. A complexidade 
do tema está realmente centrada no ponto que lhe dá origem. E certamente não se 
consegue encontrar a fundamentação, muitas vezes desejada pelos simpatizantes do 
multiculturalismo, para equalizar a qualquer custo a importância das diversas culturas. A 
via meramente formal e de direito não qualifica o relacionamento entre os seres humanos. 
E esta preocupação vai justamente na direção daquilo que o próprio Taylor teme, a saber, 
que estejamos a provocar uma forma de reconhecimento incorreto.
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QUANDO PENSAMOS EM DIREITOS HUMANOS PENSAMOS NO 
QUE?

Alfredo Culleton1

Introdução

Podemos adiantar que os Direitos Humanos são resultado de um questionamento 
que os homens fazem sobre si mesmos e o seu modo de viver em sociedade desde 
uma perspectiva ética e crítica; os modos de formular estas questões e as suas respostas 
possíveis são muitas; por isso é sempre necessário fundamentar, isto é, dizer desde que 
lugar se está refletindo e formulando os conceitos.

A só palavra direitos humanos provavelmente nos faça pensar em violações e em 
abusos, em autoritarismo e em prepotência, em vítimas e em opressores, em organizações 
criminosas, em instituições que historicamente tem-se caracterizado pela violência nas 
suas ações, pensamos em organizações de proteção, pensamos em relatórios e denúncias, 
pensamos em indivíduos, grupos sociais e em povos inteiros sendo violentados nas suas 
dignidades fundamentais.

As perguntas que estes pensamentos suscitam são igualmente numerosos: Quem 
são as vítimas? Será que as vítimas não têm responsabilidade? Será que continuam sendo 
seres humanos, detentores de direitos, as pessoas que cometem crimes horrorosos? Deve 
ser tratado humanamente alguém que tratou desumanamente? Que tipo de direitos são 
esses? Quem os estipula? São os mesmos em todos os lugares independentemente da sua 
história e condição social? Por que motivo a Declaração de Direitos realizada pela ONU 
em Paris no ano de 1948 deve valer na periferia de São Paulo em 2020? Valeriam para 
uma comunidade aborígine do interior da África? Não poderiam, os direitos humanos, 
ser suspensos temporariamente em caso de necessidade ou razão de Estado? Os direitos 
humanos têm limites? Quem é o responsável pela efetivação de esses direitos? Você 
certamente tem uma lista ainda maior de questionamentos, entre eles este que creio dos 
mais importantes: o que é que eu tenho a ver com isso?

Os direitos humanos constituem hoje um dos temas que suscitam maior interesse 
em razão da situação de injustiça na qual as relações humanas se encontram atualmente. 
Muito já tem se escrito sobre o tema mas o primeiro passo que nos propomos é na direção 
de analisar que se entende por direitos humanos a começar pela sua fundamentação pois 
entendemos que a força que se atribua às exigências dos direitos humanos dependerá da 
base que o sustente. A solidez da sua justificação garantirá a firmeza de tais direitos assim 

1 Unisinos/CNPq
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como a sua reciprocidade. Nos perguntar pelo fundamento desses direitos será também 
questionar o papel que desenvolve a pessoa, na sua qualidade de sujeito responsável, ao 
mesmo tempo que beneficiário dos mesmos.

1. 1 O problema da Fundamentação

Fundamentar significa se perguntar pela origem de onde brotam tais direitos. Por 
isso o termo fundamentação pode abarcar um duplo conteúdo: o significado e o objeto 
do tema. No que respeita ao primeiro caso, assume a função de responder à questão 
central, relativa à consistência dos direitos humanos. Isto é, qual a sua origem? E o porquê 
dos direitos humanos?

Intimamente ligado ao primeiro, o segundo aspecto, versa sobre o caminho mais 
adequado para chegar não só à mesma base dos direitos humanos, mas também, e 
sobretudo, para tentar justificá-la. 

1. 2 O que são os Direitos Humanos?

Vejamos esta definição: 

Aquelas exigências que brotam da própria condição natural da pessoa humana, e 
que, por isso, exigem seu reconhecimento, seu respeito e ainda a sua tutela e promoção 
da parte de todos, mas especialmente daqueles que estejam instituídos em autoridade.

Vamos tentar esclarecer alguns dos termos contidos nesta definição para melhor 
entendê-la:

A expressão exigências denota o que é devido à pessoa tanto no seu caráter 
individual, social ou transcendente. Esta exigência, este o que é devido, o é por estrita 
justiça, que numa definição simples pode ser entendido como: dar a cada um o que 
lhe é próprio. Daí que tais exigências estejam associadas à condição natural da pessoa 
humana, isto é, à sua maneira mais íntima de ser.

Naturalmente, toda exigência não pode ser tal, se não tem sua legitimidade de 
sustentação. Poderia ser comparado com a lei da alavanca: os direitos humanos, sem um 
ponto de apoio, não teriam força alguma, e este ponto de apoio é a sua fundamentação, o 
modo de ser mais próprio do ser humano.

O reconhecimento, é a exigência prioritária, é o primeiro passo: a aceitação da 
sua existência e a de um vínculo que obriga. É um reconhecimento não só teórico, mas 
prático, uma exigência de razão e condição de possibilidade de uma sociabilidade justa.

A atitude de respeito, exigida pelos direitos humanos na definição que propusemos, 
acrescenta uma postura ativa pois o respeito torna concreto o alcance do reconhecimento 
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já que respeitar é reconhecer no outro uma dignidade e fazer o movimento para torná-
la possível e efetiva. Assim, o direito à vida de toda pessoa implica uma dupla exigência: 
uma, não impedir que ela possa viver; e outra, propiciar a sua viabilidade.

Outras duas palavras chaves completam esta definição: Tutela e promoção. A tutela 
diz respeito não só a que cada um é responsável pela vigência dos direitos humanos, mas 
também incumbe a aqueles detêm poder e autoridade. Isto porque os direitos humanos, 
tem uma serie de dimensões sociais, que supõem a tutela civil, no nível das relações dos 
cidadãos entre si, entre instituições e entre os cidadãos, instituições e o Estado. Também 
estão envolvidas relações internacionais, de maneira que os direitos humanos não 
conseguiriam a sua proteção sem o envolvimento de políticas internacionais.

A promoção dos direitos humanos representa a plena dimensão de suas exigências 
porque exige a intervenção ativa dos responsáveis da sociedade e dos indivíduos. O fim 
prioritário de uma sociedade civil é a proteção eficaz dos membros que a constituem e 
a promoção do bem comum e a justiça. Este conceito de justiça pode ser estreitado ou 
ampliado. Pode ser limitado à justiça no seu aspecto mais “jurídico”, normativo, positivista 
y processual; pode ser entendido como uma justiça de caráter “sócio-econômico”, 
concebida como o direito de todos a participar dos bens do mundo; ou pode ser justiça no 
sentido ético, que aponta para uma consciência ética de solidariedade e respeito mútuos 
entre todos os seres humanos do mundo. Os direitos humanos se reconhecem dentro 
de esta vertente não descartando os outros aspectos da justiça, mas não se limitando a 
nenhum deles.

1. 3 Atualidade dos direitos humanos

A importância dos direitos humanos na atualidade pode ser vista desde dois 
aspectos: Uma, desde a perspectiva teórica y outra desde as práticas. Ambas evidenciam 
a sua relevância na atualidade. No primeiro aspecto vemos que os direitos humanos 
figuram em quase todas as Constituições dos Estados do mundo. A presença dos direitos 
humanos nas leis fundamentais das nações é considerada hoje uma peça fundamental da 
democracia contemporânea. Muitas vezes colocada de maneira pouco clara e equívoca 
como fachada sem conteúdo real.

Mas este esforço de todas as Constituições de querer fazer aparecer na sua lei 
máxima um compromisso com os direitos humanos coloca de manifesto uma consciência 
universal acerca da relevância deles. Ou, em outras palavras, ninguém quer aparecer 
como refratário ao reconhecimento geral de tais direitos, porque equivaleria a se declarar 
cúmplice das práticas contrárias. Os Estados que não contavam com esta manifestação nas 
suas leis fundamentais têm-se apresado em inclui-la como modo de entrar em sintonia 
com os Estados mais avançados e prósperos economicamente onde é de consenso a sua 
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importância. De tal maneira que a adesão aos direitos humanos pode ser considerado 
sinal inequívoco da nova cultura do terceiro milênio. 

No que se refere ao segundo aspecto, o prático, podemos destacar o progresso em 
duas frentes: Por um lado tem-se aprimorado as ações dos Estados no sentido de sancionar 
legislações que visem a sua efetivação, a institucionalização de secretarias especiais em 
nível federal, estadual e municipal, comissões especiais nos legislativos e destinação de 
recursos para formação; por outro lado tem aumentado o número de relatórios e pesquisas 
nacionais e internacionais denunciando violações e a influência de esses relatórios nas 
relações internacionais. Mas longe estamos de que os direitos humanos se tornem uma 
consciência efetiva de um modo dignificante de se relacionar entre os homens e os povos 
entre si. 

1.4 Delimitação conceitual

Sem dúvida o termo direitos humanos dos mais usados no mundo jurídico e 
político atual, tanto por cientistas, juristas, sociólogos e filósofos que se ocupam do 
homem, do Estado e do Direito, como pelo cidadão normal. Por sua função reguladora 
da legitimidade dos sistemas políticos e dos ordenamentos jurídicos, e pela convicção 
de muitos de que constituem uma garantia para a sua dignidade, e são responsáveis por 
garantir a sua liberdade e igualdade, a compreensão adequada dos direitos humanos é 
uma tarefa teórica de alcance prático. 

Ao mesmo tempo é um termo emotivo que suscita sentimentos entre seus 
destinatários e capaz de se prestar a manipulações de todo tipo. Assim como outros 
conceitos como o de democracia, liberdade, fascismo, respeito por referir a alguns dos mais 
importantes, está no núcleo da luta política, e a urgência das necessidades do momento, 
podem fazer que a atenção seja centrada mais nas ações e menos nas preocupações 
teóricas envolvidas.

As vezes se tem a sensação de que militantes e ativistas dos direitos humanos 
não sabem muito bem o que querem dizer ao usar essa palavra, ou a usam entre si com 
diferentes sentidos, ou supondo que o outro sabe do que está falando. Podemos até falar 
de uma retórica dos direitos humanos, uma instrumentalização ideológica deles. Por isso a 
função do pensamento filosófico-jurídico seja o de tentar esclarecer estas improcedências 
e buscar uma fundamentação e conceituação o mais universalizável possível. 

A cultura dos direitos humanos, e consequentemente a linguagem que a significa, 
se inclina à visão subjetiva, ao referente individual, à titularidade dos direitos, mais que ao 
sistema de normas que a sustenta e ampara. O sujeito e a sua proteção é o núcleo central 
necessário para a compreensão do problema e o elemento unificador último que articula 
todos os outros termos usados como sinônimos de direitos humanos como: direitos 
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naturais, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, direitos morais ou direitos 
fundamentais, direitos individuais, direitos do cidadão, etc.

Em este contexto, o termo mais usado é o de direitos humanos e encontramos em 
ele pelo menos dois usos diferentes: por um lado, as pessoas se referem a uma pretensão 
moral forte que deve ser atendida para fazer possível uma vida humana digna. Assim, 
quando se diz no contexto de uma ditadura, que temos direito a nos reunir, ou de outra 
maneira, que a reunião e associação são um direito humano, ainda que o sistema jurídico 
dessa ditadura não incorpore como norma positiva um direito subjetivo ou uma liberdade 
a reunir-se ou a associar-se.

Por outro lado, se usa o termo para identificar um sistema de Direito positivo, um 
ordenamento jurídico determinado como quando se diz que são direitos que estão 
contemplados na constituição e estão protegidos. São dois sentidos quase antagônicos, 
o de uma pretensão moral e o de um direito subjetivo protegido por uma norma jurídica. 
O fenômeno dos direitos humanos na realidade supõe ambas dimensões, a dimensão 
moral e a dimensão positiva. A sua separação empobrece das duas.

1. 4. 1. Direitos naturais

O uso do termo se identifica com uma abordagem jusnaturalista; na origem da 
história dos direitos humanos, estes apareciam como direitos naturais e nas primeiras 
declarações liberais do século XVIII nos modelos americano e francês encontramos 
consagrada esta expressão como a habitual para designar os direitos do homem. 
Como sinônimo de direitos naturais alguns textos usam direitos inatos2 ou direitos 
inalienáveis3. Do direito natural no seu sentido subjetivo fala a Declaração de Direitos e 
Normas Fundamentais de Delaware4, e de direitos naturais, com os adjetivos inalienáveis 
e sagrados, a Declaração francesa dos Direitos do Homem e do cidadão no Preâmbulo e 
no artigo segundo.

Também será parte da terminologia usada pelo jusnaturalismo racionalista de 
Locke5 e da Ilustração em autores como Condorcet e Robespierre na sua Enciclopédia nos 
verbetes “Direito Natural ou Direito da Natureza” e “Liberdade Natural” entre outros. Em 
todos casos a expressão direitos naturais supõem o seguinte:

a) Direitos prévios ao Poder e ao Direito positivo, que como o Direito Natural é 
Direito, tem uma dimensão jurídica. 

b) São evidenciados pela razão na natureza humana.

2 Esta expressão se encontra na Declaração de Direitos do Bom Povo da Virginia de 12 de junio de 1776 no 
seu artigo primeiro.

3 Declaração da Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776.
4 11 de setembro de 1776, artigo 2.
5 Locke, John. Segundo tratado sobre o governo civil.
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c) Se impõem a todas as normas do Direito criado pelo soberano e são o limite da 
sua ação.

1. 4. 2 Direitos públicos subjetivos

Esta é uma nomenclatura mais técnica de difícil compreensão para quem não é 
relacionado como direito. O termo vem da Escola do Direito público alemão no século 
XIX, como especificação do conceito mais genérico do direito subjetivo, expressão do 
individualismo no pensamento positivista. De algum modo os direitos subjetivos são 
a versão positivista dos direitos naturais, amparados ambos, no mesmo marco cultural 
antropocêntrico.

Este termo circunscreve os direitos como limites ao poder e só defendíveis diante 
dos poderes, autoridades e funcionários, mas não na relação entre particulares, enquanto 
o conceito anteriormente analisado de direitos naturais se propõe, na sua origem, sempre 
entre iguais em estado de natureza, onde não existe poder.

1. 4. 3 Liberdades públicas

Na sua formulação precisa este termo se situa no âmbito da doutrina francesa, e, 
como no caso de direitos públicos subjetivos, em uma dimensão positivista. Frente ao 
espírito, sem força, as liberdades expressam um espírito, uma moralidade apoiada pela 
força do direito positivo. A expressão, no singular, se encontra na Constituição Francesa 
de 1793, artigo 9 e é usado no chamamento do Príncipe Presidente, e futuro Napoleão 
III em 1851 para justificar o seu golpe de Estado e explicar os princípios da sua proposta 
constitucional, e está presente ainda hoje na constituição de 1958 artigo 34.2. Pode se supor 
uma ideia de direitos situado no Direito positivo, ainda que as suas raízes se encontrem no 
plano da moralidade.

Mesmo assim, estamos diante de uma expressão que não abarca todas as Possíveis 
facetas dos direitos humanos tal como tem sido formulados no mundo moderno, mas 
que se identifica com uma categoria, a daqueles direitos que chamamos direitos de 
autonomia porque supõem a criação por parte do direito de um âmbito isento para livre 
ação da vontade. Trata-se de uma terminologia situada na filosofia liberal, que reflete os 
direitos civis individuais.

1. 4. 4 Direitos morais

Esta terminologia tem alcançado ultimamente uma grande difusão originalmente 
na tradição anglo-saxônica e depois espanhola, mais do que francesa ou germânica. O 
sentido desta concepção é a de que estamos diante de direitos anteriores ao Estado e 



Justiça, sociedade e direitos humanos

69SUMÁRIO

a seu Direito, que são trunfos frente ao Estado, na terminologia de um dos seus grandes 
impulsionadores Ronald Dworkin.

Trata-se de um conceito de direitos que se pode esgrimir frente ao poder, mesmo 
frente ao poder democrático, que sobrevive às leis e sentenças contrarias. Ter um direito 
moral é conceber os direitos como possuídos por ou como pertencentes a indivíduos, e 
estas expressões refletem aquela concepção das regras morais de acordo com a qual, 
estas não se limitam a prescrever condutas, mas que, ademais constituem um tipo de 
propriedade moral dos indivíduos. 

1. 5 Pretensão de universalização dos direitos: a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de ONU de 1948

O professor Norberto Bobbio identifica, na história de afirmação dos direitos 
humanos, a sua terceira etapa na universalização, que teve seu ponto de partida na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e que significou a transposição de sua 
proteção, do plano interno, para o plano internacional, alçando o indivíduo à qualidade de 
sujeito de direito internacional, com a possibilidade de reclamar, contra o próprio Estado, 
perante uma instância superior.

Embora o ideal contido na Declaração não seja novo, eis que remonta às primeiras 
declarações dos Estados Unidos da América (1776) e da França (1789), onde se podem 
perceber inúmeras similitudes, novo é, no entanto, o âmbito de validade de suas disposições, 
ao estabelecer, segundo o mesmo autor, uma proteção de “segundo grau”, a partir do 
momento em que o Estado apresenta-se falho em suas obrigações constitucionais com 
os sujeitos.

A Carta das Nações Unidas foi assinada em 26 de junho de 1945 e feita lei da 
Organização em 24 de outubro do mesmo ano. Abrangia em suas metas fundamentais, a 
defesa e a difusão dos direitos do homem. Na votação global da Declaração dos Direitos 
do Homem, obteve-se 48 votos a favor, nenhum contra e 8 abstenções (União Soviética, 
Ucrânia, Rússia Branca, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, União Sul-africana e Arábia 
Saudita).

A declaração dos direitos abrange um preâmbulo e 30 artigos, divididos em 
normas gerais e três grupos de direitos individuais. As normas gerais contêm as noções 
fundamentais de caráter filosófico que constituem o cerne dos direitos do homem na 
cultura ocidental, cunhadas nas expressões “direitos inalienáveis” e “dignidade inerente” 
ao homem, as quais sugerem a tese de que o direito está vinculado às garantias das 
liberdades individuais. O conteúdo aí expresso esclarece a orientação filosófica e jurídico-
política que a norteou: os ideais cristãos de dignidade da pessoa humana, de fraternidade 
universal, de liberdade e igualdade de todos os homens. Tal proclamação, em âmbito 
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internacional, significa, realmente, um grande passo para frente, marcando época na 
história dos direitos do homem.

Quanto aos três grupos de direitos e liberdades individuais, que seguem a clássica 
tripartição dos direitos do homem em direitos individuais ou civis, direitos políticos 
e direitos econômicos e sociais, o autor os considera a parte central da Declaração. A 
pretensão do primeiro grupo é proteger a pessoa individual e sua liberdade contra os 
possíveis excessos do Estado, tratando dos direitos à vida, à liberdade e segurança, 
igualdade perante a lei com as necessárias decorrências desses direitos. Como segundo 
grupo de direitos fundamentais, os direitos políticos aparecem no artigo 21 afirmando-se 
como direito de todos a participar do governo do seu respectivo Estado, de acesso aos 
cargos públicos igual para todos e que a vontade do povo deve ser a base da autoridade do 
governo, expressando-se essa vontade em eleições livres e periódicas com voto universal 
e secreto.

Quanto ao terceiro grupo de direitos, constituído pelos direitos econômicos e sociais, 
o tom da Declaração é moderado, em nada inovando em relação àqueles já integrantes 
da constituição da maioria dos Estados: direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, ao 
salário justo, à proteção contra o desemprego.

Como a Declaração trata-se um documento emergente de vários Estados-nação, 
apenas foram contemplados os principais direitos, que já eram praticamente patrimônio 
comum ou, ao menos, admitidos pela maioria. A diversidade, contudo, tomou proporções 
na oposição entre Ocidente e Oriente, para quem os direitos sociais constituíam a 
verdadeira base de todos os direitos em razão de que a coletividade precede ao indivíduo 
e os direitos deste surgem no meio da coletividade. Na concepção ocidental, em 
contrapartida, elevava-se a proeminência do valor do indivíduo, da dignidade da pessoa 
humana, perante o todo social. 

O texto da Declaração não responde à questão do valor jurídico deste documento, 
devendo-se recorrer a princípios de interpretação aplicáveis a documentos internacionais 
deste gênero para se chegar a uma conclusão satisfatória. Em que pese a posição da 
maioria dos internacionalistas, que entende não se constituir em um documento jurídico 
no sentido técnico da expressão, não se pode afirmar que a Declaração esteja fora do 
direito das gentes. 

Ela não estabelece normas de direito internacional público positivo, nem sequer no 
âmbito mais estrito das Nações Unidas, mas se constitui numa “profissão de normas”, isto 
é, diretrizes gerais para o comportamento dos Membros das Nações Unidas, tanto que 
normas jurídicas explícitas e obrigatórias, tomaram corpo, em breve, na forma de uma 
Convenção Internacional de Direitos do Homem, vazada nos moldes de outras convenções 
de caráter internacional com pleno valor jurídico. 
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A modo de conclusão

A reflexão aqui desenvolvida buscou situar os direitos humanos como conceito 
e no curso da história, demonstrando as etapas de sua afirmação e relacionando a sua 
consolidação ao contexto social e às ideias filosóficas que fundaram a sua construção 
teórica. 

Conquanto não se possa afirmar que os direitos humanos já fizessem parte do 
patrimônio moral do homem até as primeiras declarações oriundas da Revolução 
Americana e Francesa, é certo que são nos confins da Antiguidade Clássica que se assiste 
ao nascimento da ideia fundante dos direitos humanos. Exemplo disso é possível inferir-
se do senso de justiça que permeia muitas tragédias gregas e do respeito dos romanos 
pela cultura dos povos conquistados. 

É, porém, com as primeiras declarações de direitos que o mundo ocidental assiste 
à definitiva incorporação dos direitos do homem no seio do Estado, garantindo à esfera 
individual uma série de proteções a vida, liberdade e propriedade contra este mesmo 
Estado. Ambos acontecimentos inauguram uma etapa incontornável na história dos 
direitos humanos que, em pese a crise que ainda hoje assola seu amplo reconhecimento 
e garantia, passaram de meras ideias a direitos positivados nas ordens jurídicas internas.

A partir de então, as transformações sociais que se processaram nos séculos 
seguintes determinaram a expansão de seu conteúdo que, concomitantemente, implicou 
a ampliação de sua titularidade. A mera garantia dos direitos de liberdade mostrou-se 
incipiente no contexto que se desenhava, porquanto dependiam de uma série de outras 
garantias sem as quais torna(ra)m-se inacessíveis e que, no entanto, eram (e ainda são) 
sonegadas à maior parte dos homens. Não obstante isso e a atual ameaça neo-liberal, 
tais direitos passaram a compor a pauta constitucional de muitos Estados, até mesmo 
antes da 1ª Guerra Mundial, sendo que em muitos Estados europeus encontram-se hoje 
assegurados. 

Em que pese o fato de a muitos homens sequer serem assegurados os direitos que, 
inicialmente, foram-lhe garantidos, a demonstrar que muito há que caminhar no sentido 
de sua efetivação, assistiu-se no século que se findou a uma nova etapa de afirmação 
dos direitos humanos, agora no plano internacional. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos marcou o início de um processo de aceitação mundial dos direitos do homem.

À primeira vista, parece paradoxal investir no projeto de elevação, ao âmbito 
internacional, de direitos que sequer são respeitados no plano estatal. Todavia, é possível 
concluir que a história dos direitos humanos revela que a sua plena efetivação não coincidiu 
com a época em que foram formalmente afirmados. De modo que a só formalização ou 
elevação a status jurídico não basta para sua implementação, no entanto, é a primeira 
etapa deste processo. Portanto, é importante lançarmos os olhos sobre a história pré-
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revoluções americana e francesa para constatarmos que a humanidade trilhou um longo 
caminho até ver finalmente reconhecidos os seus direitos, o que significa que cabe à nós 
lutarmos pela sua efetivação e vigência universal.
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A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS NO BRASIL É UM NOVO 
DIREITO FUNDAMENTAL?

Giovanna Sesti Lahude1

Thaís Carnieletto Muller2

Resumo: Neste artigo, adotou-se a metodologia fenomenológica-hermenêutica de 
Thompson com abordagem qualitativa visando responder se a Proteção de Dados 
Pessoais pode ser considerada como um direito fundamental dos titulares dos dados 
no Brasil. Inicialmente, refletiu-se sobre o conceito de dado pessoal, enquanto direito 
humano, direito de personalidade e enquanto potencial direito autônomo. Realizada 
essa reflexão, analisou-se o que está previsto na Carta de Direitos Fundamentais e no 
Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais - RGPD (ambos, da União Européia) 
sobre a proteção de dados pessoais, e sobre sua influência na elaboração da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais brasileira e nas atuais decisões do Supremo Tribunal Federal; 
razão pela qual, empregou-se o procedimento bibliográfico e documental. Finalizando 
o artigo, apresenta-se a doutrina pátria e investiga-se o significado jurídico do Projeto de 
Emenda Constitucional nº 17/2019, para os titulares de dados pessoais.

Palavras-chave: Dados pessoais, direito de personalidade, direito fundamental.

1. Introdução

Para responder se a proteção dos dados pessoais no Brasil, pode ser considerada 
como um novo direito fundamental (constitucionalmente assegurado) serão analisados: o 
conceito de dado pessoal no ordenamento jurídico brasileiro e sua natureza jurídica, bem 
como investigar-se-á a autonomia dessa proteção no âmbito da tutela da dignidade do 
ser humano.

Sobre a autonomia dessa proteção, é necessário observar o que dispõe a União 
Europeia em sua Carta de Direitos Fundamentais e no Regulamento Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, para, em seguida, examinar, comparativamente, a fundamentação entre 
as decisões do Tribunal Constitucional Federal Alemão (1983) e do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro (2020) no que se refere à constitucionalidade da proteção.

Arrolam-se, em seguida, os posicionamentos de alguns doutrinadores que estudam 
a proteção de dados pessoais e analisa-se o Projeto de Emenda Constitucional nº 17/2019, 

1 Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES) - Graduanda do 6º semestre do Curso de Graduação em 
Direito, integrante do grupo de estudos sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vinculado ao 
Observatório de Marcas; E-mail: giovanna.lahude@universo.univates.br

2 Observatório de Marcas – Doutora em Direito na Área de Concentração Direitos Sociais e Políticas Públicas 
(Eixo Temático: Dimensões Instrumentais das Políticas Públicas) pela Universidade de Santa Cruz do Sul 
UNISC, palestrante, professora universitária e consultora em Propriedade Intelectual, Direito Digital, LGPD/
RGPD; E-mail: thaiscarmuller@gmail.com
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em trâmite no Congresso Nacional, que visa: a) incluir a proteção de dados pessoais (sejam 
eles físicos ou digitais) entre os direitos e garantias fundamentais; e b) fixar a competência 
privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. Isto através 
de emenda à Constituição Federal, eis que altera a redação do inciso XII do seu art. 5º e 
inclui o inciso XXX no seu art. 22.

Por fim, considerando-se todo o exposto, será elaborada uma possível resposta ao 
questionamento que intitula o presente artigo.

2. Conceito de dado pessoal no ordenamento jurídico brasileiro

Para entender a relevância de se proteger o dado pessoal, é necessário compreender 
o significado do termo “dado” e sua abrangência. Para isso, transcreve-se a explicação 
de Miranda (1999, p.285), que define dado como “um conjunto de registros qualitativos 
ou quantitativos conhecido que organizado, agrupado, categorizado e padronizado 
adequadamente transforma-se em informação” e explica que a informação é composta 
de “dados organizados de modo significativo, sendo subsídio útil à tomada de decisão”.

Conforme ilustra Mendes (2014, p.150), a diferença entre os conceitos de “dado” e de 
“informação” reside essencialmente no fator de interpretação humana:

A informação é sempre o resultado de uma ação interpretativa e depende 
do contexto em que surge e de um observador ou intérprete. Dados são 
símbolos ou sinais formais, que existem independente de interpretação 
e são armazenados em um suporte material. A sua relevância jurídica 
reside no fato de que os dados são bases potenciais de informação; por 
serem elementos formais, os dados podem ser facilmente armazenados e 
processados, razão pela qual revelam um alto valor informativo.

Considerando-se o viés econômico, dados importam na medida em que agregam 
valor para a competitividade organizacional, eis que, como explica Cubillo (1997, p.261), 
são destinados a “assegurar o acesso, capturar, interpretar e preparar conhecimento e 
informação com alto valor agregado para apoiar a tomada de decisão requerida pelo 
desenho e execução de sua estratégia competitiva”. 

Portanto, o dado pessoal se transformou em um fator de competitividade 
organizacional, pois a informação é coletada, armazenada, tratada e comercializada pelas 
empresas, gerando conhecimento que se traduz em importante ativo financeiro.

Atento ao uso que as organizações estão fazendo desses dados, o legislador brasileiro 
estabeleceu o conceito do dado pessoal, quando o positivou nas seguintes normas: a) art. 
4º, inciso IV, da Lei nº 12.527/11, denominada Lei de Acesso à Informação (LAI); b) art. 14, 
inciso I do Decreto nº 8.771/2016, que regulamentou a Lei nº 12.965/14, denominada Marco 
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Civil da Internet (MCI); e c) artigo 5º da Lei nº 13.709/18, denominada Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD).

Extrai-se da análise desses artigos supramencionados que, juridicamente, dado 
pessoal diz respeito à identificação de uma pessoa natural, por meio de um conjunto de 
registros quali-quantitativos a ela relacionados, de forma a identificá-la ou possibilitar que 
seja identificável, dentro do conceito expansionista de dado pessoal ao qual se confere 
proteção, consoante lição de Bioni (2020). 

Nesse sentido, nome, prenome, registro geral (RG), cadastro de pessoas físicas (CPF), 
endereço, estado civil, profissão, número do passaporte, número de telefone, protocolos de 
internet, registros de conexão e de acesso, endereço eletrônico, contas de e-mail, cookies3, 
hábitos, gostos e interesses são exemplos de registros quali-quantitativos relacionáveis à 
pessoa natural identificada ou identificável, havendo, (in)diretamente, informações que, 
organizadas de forma significativa, revelam a identidade e as preferências do titular desses 
dados pessoais.

Isso posto, sempre que os dados estiverem conectados à esfera de uma pessoa, 
deve-se resguardar a sua personalidade humana (que é composta por características 
distintivas e individualizáveis), sob o argumento de que o ordenamento jurídico protege 
todos os atributos corpóreos e incorpóreos das pessoas físicas.

3. O direito à proteção de dados pessoais

No ordenamento jurídico brasileiro, o direito à proteção de dados pessoais vinha 
sendo tutelado em legislações esparsas ou setoriais até o ano de 2018, nos seguintes 
casos: a) Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), quando configurada relação 
de consumo; b) Lei do Cadastro Positivo (Lei nº 12.414/2011), diante de dados cadastrais de 
crédito; e, c) Lei de Acesso à Informação, diante de dados de interesse público. 

Além dessas legislações, o Marco Civil da Internet tutelou os dados pessoais em 
ambiente cibernético no sentido de resguardar o desenvolvimento da personalidade do 
cidadão e a fruição de inúmeras possibilidades dela decorrentes ao se comunicar na rede 
virtual, segundo Viola e Itagiba (2017).

Mendes (2019) ratifica que, como não havia uma regulamentação geral sobre o 
tema da proteção de dados pessoais, referidas leis setoriais formavam uma “colcha de 
retalhos normativa”, gerando insegurança jurídica. Esta insegurança, teoricamente, foi 
superada em 14 de agosto de 2018, quando foi sancionada a Lei nº 13.709, denominada 

3 Tecnologia de rastreamento e monitoramento de usuários da Internet, na qual as organizações 
acompanham a navegação dos usuários por um tempo determinado, estabelecendo as suas preferências. 
Dessa forma, quando este usuário voltar ao website da organização, o tratamento dos seus dados permitirá 
que se trace o perfil de sua personalidade, permitindo o direcionamento do marketing e aumentando 
exponencialmente as chances de venda de produtos/serviços que são do interesse do usuário.
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Lei Geral de Proteção de Dados, criada para disciplinar o tratamento de dados pessoais 
de pessoas físicas (nos meios físico e digital), independentemente de quem realize este 
tratamento (pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado), com o objetivo de 
resguardar os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da 
personalidade da pessoa natural, conforme dispõe o seu art. 1º.

3.1. A proteção de dados pessoais como um direito de personalidade

Pelo fato de as pessoas produzirem, exponencialmente, milhares de dados no 
ambiente on-line e influírem na sua projeção identitária virtual, é possível enquadrar a 
proteção de dados pessoais como um dos direitos de personalidade, já que estes estão 
em constante (re)construção e modelação para melhor tutelar o indivíduo.

Compreende-se, assim, que o rol previsto no Código Civil é aberto, não se esgotando 
nas espécies enumeradas nos arts. 11 a 21, de modo que é possível reconhecer um novo 
direito de personalidade. Como argumentam Moraes e Queiroz (2019), a lógica normativa do 
Código Civil, em relação aos direitos de personalidade, pode ser considerada ultrapassada 
diante das demandas da sociedade da informação, uma vez que foi elaborado na década 
de 70.

Nessa mesma linha, o constitucionalista Sarlet (2019, p. 676) correlaciona 
pontualmente a proteção de dados pessoais à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, 
CF/88) e ao livre desenvolvimento da sua personalidade, sendo “incompatível com a 
dignidade humana e o direito ao livre desenvolvimento da personalidade que o indivíduo 
não seja protegido contra uma ilimitada coleta, armazenamento, aproveitamento, 
transferência e divulgação de seus dados pessoais”.

De fato, a proteção de dados pessoais deve regular com vistas a tutelar a dignidade 
e a personalidade dos seus titulares, uma vez que o tratamento daqueles tem inegável 
impacto nas esferas da personalidade virtual dos indivíduos, valendo-se do substrato fático 
que identifica esses cidadãos para movimentar a sociedade numa economia orientada 
a dados. Segundo Bioni (2020), são produzidos e comercializados verdadeiros “dossiês 
digitais”, que devem expressar informações pessoais corretas e atualizadas para que se 
projete fidedignamente a identidade do respectivo titular, conforme se extrai dos art. 6º, 
inciso V, e art. 18, incisos II e III, da LGPD, referindo-se à qualidade dos dados e aos direitos 
de acesso e possibilidade de correção e supressão.

Desta forma, resguarda-se a adequada projeção da identidade virtual do titular 
dos dados, como proteção ao livre desenvolvimento de sua personalidade face à 
comercialização de seus dados pessoais, através, por exemplo, da garantia de exercício 
dos direitos do titular, expressos nos artigos 17 a 22 da LGPD. Esta lei tem por fundamento 
(inciso VII do art. 2º), o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural e a 
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dignidade da pessoa humana, princípio este consignado no inaugural artigo 1º, inciso III, 
da CF/88, do qual aquele decorre.

Não se pode olvidar que, apesar de a privacidade ser um dos fundamentos da LGPD, 
consoante art. 2º, inciso I, tal direito não se confunde com o direito à proteção de dados, 
cujas características próprias lhe alçam a condição de direito autônomo.

3.2. A proteção de dados pessoais, considerada como um direito autônomo e 
desatrelado do direito à privacidade

Conforme leciona Bioni (2020), o direito à privacidade baliza-se, historicamente, por 
rivalizar o público e o privado, tutelando o último nessa dicotomia. Para o autor, o direito 
à privacidade, diferencia-se do direito à proteção de dados pessoais, uma vez que estes 
podem ser tanto públicos quanto privados, sendo ambos protegidos pela LGPD.

A tutela da privacidade originou-se sob o caráter individualista, como uma liberdade 
negativa, por meio da qual o indivíduo não deveria sofrer interferência alheia no âmbito da 
sua vida privada. Seu marco foi o right to privacy norte-americano, abordado inicialmente 
por Brandeis e Warren (1890), em artigo publicado na Harvard Law Review, remontando 
ao séc. XIX. Nesse contexto, a privacidade correspondia ao “direito de ser deixado só”, 
resguardando-se aspectos da vida privada individual, do domínio público (em relação à 
imprensa, que se valia de instrumentos tecnológicos da época para retratar a vida alheia 
de forma intrusiva).

Gradualmente, os fatos foram exigindo modificações na concepção jurídica do 
direito à privacidade, visando sua ampliação protetiva. Um dos fatores decisivos para que 
isto ocorresse, foi a catástrofe humanitária que se instalou na Alemanha Nazista, durante 
a Segunda Guerra Mundial. Para evitar a sua repetição, as Nações Unidas, criaram no ano 
de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual continha um conjunto de 
direitos tidos como universais, que deveriam ser assegurados pelos Estados signatários de 
referida declaração. Na declaração, constou, no art. 12, que a privacidade é considerada 
um direito básico, e que ninguém pode sofrer intromissões arbitrárias na sua vida privada 
e familiar (aspecto coletivo), nem no domicílio ou na correspondência, protegendo-se 
também de violações à honra e à reputação (aspecto individual).

Considerando-se o disposto na referida Declaração, os constituintes brasileiros 
consignaram, dentre os direitos fundamentais previstos em seu art. 5º, os comandos 
de inviolabilidade da vida privada (inciso X), da casa (XI) e da correspondência e das 
comunicações (inciso XII), de modo que estão relacionados ao sigilo e servem para 
assegurar a privacidade do cidadão.

Entretanto, sob o aspecto informacional vivido nas últimas décadas, considerou-
se que o direito à privacidade havia evoluído e deveria englobar, também, o direito à 
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proteção de dados pessoais como uma proteção dinâmica da vida privada, no âmbito 
de uma liberdade positiva de controle sobre as suas informações pessoais. Bioni (2020, p. 
104) explica que a liberdade positiva de controle se daria através da “transposição do eixo 
antes focado no trinômio ‘pessoa-informação-sigilo’ ao eixo agora composto por quatro 
elementos – ‘pessoa-informação-circulação-controle’.

Alguns autores defendem a insuficiência do direito à proteção de dados como um 
aspecto informacional do direito à privacidade em razão das peculiares características 
do fenômeno, dentre elas a autonomia às esferas público e privado. Sarlet, Marinoni e 
Mitidiero (2019, p.675) ponderam sobre a autonomia de tal direito que, para eles “alcança a 
proteção de todo e qualquer dado pessoal independentemente do local (banco de dados) 
e do modo pelo qual é armazenado”. Esta ponderação se ampara no entendimento do 
doutrinador italiano Rodotà (2008, p. 7), para quem:

quando os cidadãos passam a ser cada vez mais avaliados e classificados 
apenas a partir de informações a seu respeito, a proteção e o cuidado com 
estas informações deixa de ser um aspecto que somente diga respeito às 
esferas do sigilo ou da privacidade, passando a figurar um componente 
essencial para determinar o grau de liberdade de autodeterminação 
individual de cada pessoa.

Portanto, para que seja fidedigna a projeção da personalidade do titular dos dados 
pessoais, face ao uso massivo em bancos de dados públicos e privados, com o passar 
dos anos, afigurou-se necessário garantir relativo controle ao titular sobre o fluxo dos 
dados que lhe digam respeito, através da positivação de um direito autônomo: o direito à 
proteção de dados, fundamentado na autodeterminação informativa, prevista em normas 
nacionais e internacionais.

3.3. Elaboração internacional de um direito autônomo a proteção de dados pessoais

Como a proteção dos dados pessoais demandava uma tutela jurídica própria, a 
partir da década de 70, Mendes (2014) menciona o surgimento de legislações especiais 
e decisões judiciais em diversos países europeus, bem como acordos internacionais 
e transnacionais, que passaram a considerar os dados pessoais como projeção da 
personalidade humana.

Em sua doutrina, a autora supramencionada observou que haviam princípios 
comuns sobre proteção de dados em diversos ordenamentos jurídicos e que todos eles 
visavam limitar o tratamento, atribuindo-se poder ao titular dos dados pessoais para 
que ele tivesse o controle sobre o fluxo de dados que lhe diziam respeito. Destacam-se 
os seguintes princípios: finalidade, consentimento, qualidade dos dados, segurança e 
responsabilidade. Isso revelou uma cultura europeia desenvolvida e consolidada sobre o 
direito à proteção de dados pessoais.
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Para Doneda (2019), a Convenção 108 do Conselho da Europa (1981) é a referência 
inicial do modelo protetivo europeu, antecedida pelas diretrizes transnacionais da OCDE 
para a proteção da privacidade e do fluxo transfronteiriço de dados pessoais (1980) e 
sucedida pela Diretiva Europeia 95/46/CE relativa à proteção de dados pessoais (1985). 
Esta foi substituída pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais.

3.3.1. Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD) em relação à LGPD

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), implementado em 2018, 
é considerado pelos estudiosos como uma evolução normativa da Diretiva Europeia 
de 1995 (Diretiva Europeia 95/46/CE) e a revogou expressamente, sendo diretamente 
aplicável ao direito interno de todos países membros, consoante explica Doneda (2019). 
Este regulamento reafirmou a autonomia do direito à proteção de dados pessoais.

Ressalta-se que a lei brasileira sobre proteção de dados (LGPD) foi fortemente 
inspirada em seus preceitos, princípios e fundamentos. A LGPD é adequada para, 
ao mesmo tempo em que ampara o titular, garantir o desenvolvimento econômico, 
tecnológico e a inovação do Brasil, na forma do que prevê o seu inciso V do art. 2º. 

Analisando-se tal aspecto, Lima (2019), em obra coletiva, defende que tais regras 
objetivam mitigar riscos aos direitos dos titulares no tratamento de dados pessoais, 
visando ainda não engessar novos modelos de negócios que os tenham como valiosos 
ativos, bem como propiciar o desenvolvimento através de transferências internacionais 
entre os atores de mercado, públicos e privados, de modo a trazer confiança, com o 
regramento, aos investimentos no país. 

Em complemento, a União Europeia considera o direito à proteção de dados 
pessoais como fundamental em sua Carta Magna, nos termos do art. 8º. Assim, para que 
sejam realizadas transferências internacionais, é necessário que haja adequada e similar 
proteção aos direitos fundamentais dos titulares de dados pessoais em país terceiro.

3.3.2. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em relação à Constituição 
brasileira

A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia (2000), consoante a lição de 
Tepedino e Teffé (2019, p. 164):

além de garantir o respeito à vida privada e familiar (art. 7º) e o direito à 
integridade do ser humano (art. 3º), tutelando o corpo físico, consagrou 
também o direito à proteção dos dados pessoais (art. 8º), garantindo 
assim o corpo eletrônico e elevando essa proteção à condição de direito 
fundamental
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Consignado no art. 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 
(2000), o direito à proteção de dados pessoais é considerado um direito fundamental no 
âmbito da União Europeia, determinando que o tratamento dos dados deve ser justo, 
com propósito específico, baseado no consentimento dos titulares ou em base legítima 
determinada por lei. Garante, também, que os titulares de dados pessoais possam acessar 
e retificar os seus dados pessoais, bem como assegura que a fiscalização seja realizada por 
autoridade independente.

Viola (2019) é enfático ao afirmar que a União Europeia, ao reconhecer a proteção 
dos dados pessoais como seu direito fundamental, pode exigir, como contrapartida à 
autorização para a transferência dos dados pessoais de cidadãos europeus a um país 
terceiro, que esse este trate os dados pessoais do seus próprios cidadãos com o mesmo 
respeito. Trata-se de um standard de proteção jurídica que deve ser simétrico ao estatuído 
pelo GDPR.

Logo, é necessário que haja, no Brasil, o atendimento ao referido padrão de 
proteção, para que se viabilize a compatibilização normativa, apta a ensejar um fluxo de 
transferências internacionais de dados pessoais, realizável através de parcerias privadas 
e públicas entre organizações brasileiras e europeias, visando ao desenvolvimento 
econômico e tecnológico dentro dos limites normativos, a saber: art. 2º, inciso V da LGPD, 
e considerandos 6, 7 e 101 do RGPD.

Ressalta-se que, ao avaliar o grau de adequação da proteção de dados pessoais 
de um país terceiro, a Comissão responsável por essa avaliação, segundo o art. 45, 2, do 
RGPD, adota os seguintes critérios, dentre outros: “a) O primado do Estado de direito, o 
respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a legislação pertinente em 
vigor, tanto a geral como a setorial (...)”. Nisto reside a justificativa para que a proteção não 
se dê apenas através de lei ordinária, mas também se estabeleça, primordialmente, por 
meio da ordem jurídico-constitucional brasileira, o que conferirá segurança jurídica em 
grau máximo aos dados pessoais. 

Dessa forma, viabiliza-se as transferências internacionais, garantindo-se 
juridicamente aos titulares de dados (europeus, brasileiros e estrangeiros residentes no 
Brasil) o controle sobre o fluxo de dados pessoais transnacionais, bem como se consolida 
a autodeterminação informativa, um dos fundamentos da LGPD, prevista no art. 2º, inciso 
II.

3.3.3. Decisões do Tribunal Constitucional Federal alemão quanto ao conceito de 
autodeterminação informativa e sua relação com a recente decisão em sede liminar 
do STF

A adequação de instituições à norma protetiva e o poder do titular sobre a projeção 
de sua identidade através dos dados pessoais determinam também o grau de liberdade 
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de um cidadão numa sociedade democrática, uma vez que se afere se há relativo controle 
individual sobre o fluxo de dados que lhe digam respeito, cuja fundamentação se encontra 
no princípio da autodeterminação informativa.

De acordo com Navarro (2020), ao longo do desenvolvimento das normas europeias 
sobre os direitos fundamentais, o direito à autodeterminação informativa passou a se 
identificar com o direito à proteção de dados pessoais. A proteção de dados pessoais 
encontrou, então, guarida nos vigentes art. 8º da Carta de Direitos Fundamentais e no 
Regulamento Geral de Proteção de Dados.

Apesar de não haver um conceito determinado em lei para a autodeterminação 
informativa, este direito, nos moldes construídos pela jurisprudência alemã, pauta-se por 
três aspectos característicos, consoante explana Mendes (2020, p. 55):

primeiramente, o poder de decisão é formulado como o âmbito de proteção 
do direito, de tal modo que o indivíduo pode decidir, ele próprio, sobre a 
entrega e utilização de informações de cunho pessoal. Daí resulta a segunda 
propriedade, qual seja, a de que o direito fundamental à autodeterminação 
informacional não abrange um teor de proteção fixo e definido, desviando-
se, assim, do modelo de esfera privada de atribuição de dados a uma esfera 
íntima. Em terceiro lugar, a referência pessoal do dado atua decisivamente 
sobre o teor da proteção na medida em que cada registro que se revela 
como pessoal é merecedor de proteção.

Para essa autora, o direito fundamental à proteção de dados pessoais se encontra 
em processo de construção no Supremo Tribunal Federal, através de suas jurisprudências). 
Entende que houve mudança paradigmática de entendimento em recente decisão liminar 
na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.387, que foi referendada 
em Plenário em 7 de maio de 2020. Segundo sua interpretação para o caso, a decisão do 
STF guarda similaridade com o direito à autodeterminação informativa consolidado na 
Alemanha.

Mendes (2020) observa que o direito à “autodeterminação informacional” surgiu 
na jurisprudência alemã através de decisão do Tribunal Constitucional Federal, em 1983, 
sobre a constitucionalidade de uma lei que previa coleta de dados pessoais para fins de 
recenseamento da população, das profissões, das residências e dos locais de trabalho.

Várias reclamações constitucionais impugnavam essa lei federal alemã na Corte 
Constitucional, uma vez que funcionários e agentes públicos realizariam não somente 
um levantamento do número de habitantes em razão do censo, mas também coletariam 
outros dados pessoais dos cidadãos com possibilidade de transferência destes dados para 
outros órgãos governamentais. Sobre tal decisão, explica Menke (2019, texto digital) que:

em sede de liminar, o Tribunal Constitucional Federal suspendeu os efeitos 
da lei de recenseamento e acabou por julgar parcialmente procedentes as 
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reclamações constitucionais. Em sua base, a realização do censo foi mantida, 
mas foi consideravelmente modificada, conforme as ordens do Tribunal, para 
que fosse procedida por meios que resguardassem a segurança dos dados 
dos cidadãos a serem entrevistados, como por exemplo, pela proibição de 
que alguns dados obtidos, como nome e endereço, fossem transferidos a 
outros órgãos de governo.

Menke (2019, texto digital) destaca que, na legislação alemã, o direito à 
autodeterminação informativa é concebido como:

âncora constitucional da proteção de dados, integra o denominado direito 
geral da personalidade. O direito geral da personalidade vem sendo 
desenvolvido pelo Tribunal Constitucional Federal desde os anos 1950 e é 
derivado da combinação do Art. 1º, §1º (dignidade da pessoa) e Art. 2º, § 1º 
(liberdade) da Lei Fundamental, ou seja, a sua atuação em conjunto garante 
a cada indivíduo a possibilidade de desenvolver a sua própria personalidade.

Com o fito de posteriormente esclarecer a semelhança contextual e de 
fundamentação de decisão judicial, em relação à proferida recentemente em sede liminar4 
pelo STF na ADI 6387, extraem-se determinados trechos da sentença alemã. Neste sentido, 
a autodeterminação informativa é abordada como o poder de um indivíduo de decidir, 
por conta própria, se quer conceder os dados que lhe digam respeito, contanto que saiba 
como serão utilizados. Assim, ele pode desenvolver (ou revelar) a sua personalidade livre e 
voluntariamente, através do (concedido) uso de seus dados. 

No entanto, o direito a decidir sobre seus dados, titularizado por cada cidadão, não 
é absoluto, quando se observa que todo cidadão o desenvolve em contexto comunitário. 
Extrai-se tal noção da fundamentação judicial alemã, traduzida por Martins (2016, p. 58):

o livre desenvolvimento da personalidade pressupõe, sob as modernas 
condições do processamento de dados, a proteção do indivíduo contra 
levantamento, armazenagem, uso e transmissão irrestritos de seus dados 
pessoais. Essa proteção, portanto, é abrangida pelo direito fundamental do 
Art. 2 I c.c. Art. 1 I GG. O direito fundamental garante o poder do cidadão de 
determinar, em princípio [só] ele mesmo, sobre a exibição e o uso de seus 
dados pessoais. [...] Esse direito à “autodeterminação sobre a informação” 
não é garantido ilimitadamente. O indivíduo não tem um direito no sentido 
de um domínio absoluto, ilimitado, sobre “seus” dados; ele é muito mais 
uma personalidade em desenvolvimento, dependente da comunicação, 
dentro da comunidade social. [...]

Desse modo, a Corte Constitucional alemã compreendeu que poderia haver 
limitação ao supramencionado direito quando considerado em proporção social, na qual 

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.387 Distrito 
Federal. Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. Ministra Relatora: Rosa 
Weber. Brasília, 24 de abril de 2020. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ADI6387MC.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.
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poderia prevalecer o interesse geral, desde que tal limitação encontrasse guarida legal 
e constitucional, bem como fossem esclarecidas as razões e extensões da restrição, de 
uma forma compreensível e transparente ao indivíduo, titular dos dados pessoais a serem 
tomados. Assim, exigia-se, consoante tradução de Martins (2016, p. 59) 

que atenda ao princípio da clareza normativa do Estado de direito [...] Além 
disso, o legislador deve observar em sua regulamentação o princípio da 
proporcionalidade. Esse princípio, que é provido de dignidade constitucional, 
resulta da própria essência dos direitos fundamentais, os quais, como 
expressão da pretensão jurídica geral de liberdade do cidadão frente ao 
Estado, tão somente podem ser limitados pelo poder público, quando isso 
for imprescindível para a proteção de interesses públicos [...] Em face dos 
já expostos riscos criados pelo uso do processamento eletrônico de dados, 
o legislador deve, mais do que antes, tomar precauções organizacionais 
e processuais que combatam o perigo de uma violação do direito de 
personalidade [...] 

Consoante extrato do decisum acima veiculado, o processamento ou tratamento 
dos dados pessoais, sob o manto do interesse público alemão, deveria ser, além de 
proporcional, também salvaguardado por medidas de segurança, organizacionais e 
processuais que conferissem proteção, aos ora restringidos direitos dos titulares, de 
possíveis violações. Além disso, em razão do princípio da proporcionalidade, deveria restar 
esclarecido àqueles aos quais os dados se referiam a extensão da intervenção estatal de 
acordo com sua finalidade e possibilidade de tratamento, como transcrito por Martins 
(2016, p.60):

Deve-se decidir apenas sobre o alcance desse direito em relação àquelas 
intervenções nas quais o Estado exige a informação de dados pessoais do 
cidadão. Não se pode apenas condicionar o tipo de dados [que podem ser 
levantados, transmitidos etc.]. Decisivas são sua utilidade e possibilidade de 
uso. Essas dependem, por um lado, da finalidade a que serve a estatística 
e, por outro lado, das possibilidades de ligação e processamento próprias 
da tecnologia de informação. Com isso, um dado em si insignificante pode 
adquirir um novo valor: desse modo, não existem mais dados “insignificantes” 
no contexto do processamento eletrônico de dados [...] só quando existe 
clareza sobre a finalidade para a qual os dados são solicitados e quais são 
as possibilidades de uso e ligação [destes com outros] que existam, pode-se 
saber se a restrição do direito à autodeterminação da informação (no caso) 
é admissível.

Ainda, nesse sentido, aquele tribunal entendeu que não se deve condicionar a 
natureza do dado (público ou privado), mas sim diferenciar o tipo de tratamento a ser 
realizado com tais dados, quanto à perda de vínculo pessoal, diante da anonimização 
para fins estatísticos. O referido autor reporta (2016, p. 61): 
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Deve-se distinguir entre dados referentes à pessoa que são levantados 
e manipulados de forma individualizada e não anônima [...] e aqueles 
que são destinados a fins estatísticos [...] No levantamento de dados para 
fins estatísticos não se pode exigir uma vinculação estrita e concreta dos 
dados à finalidade. Segundo a essência da estatística, os dados devem ser 
utilizados para as tarefas mais diversas, não determináveis de antemão; 
consequentemente, existe também uma necessidade de armazenagem 
de dados [...] se a diversidade das possibilidades de uso e associação de 
dados não é determinável antecipadamente, pela natureza da estatística, 
são necessários limites compensatórios no levantamento e no uso da 
informação dentro do sistema de informação [...] 

Analisou-se também que, apesar da atividade estatística se valer da guarda 
dos dados para utilização posterior, deve haver uma compensação de riscos através 
da definição antecipada, no sistema de informação, da forma de levantamento e dos 
limites de manipulação, separando o dado pessoal (individualizado do titular) do dado 
anonimizado (sem vínculo). Traduz Martins (2016, p. 61):

É necessário criar condições de manipulação claramente definidas que 
garantam que o indivíduo não se torne um simples objeto de informação, 
no contexto de um levantamento e manipulação automáticos dos 
dados relativos à sua pessoa. Ambas as coisas, a falta de vinculação a um 
propósito definido, reconhecível e compreensível em qualquer momento, 
e o uso multifuncional dos dados fortalecem as tendências que devem 
ser identificadas e restringidas pelas leis de proteção aos dados, as quais 
concretizam o direito garantido constitucionalmente à autodeterminação 
sobre a informação [...] 

Complementou-se tal noção com a necessidade de eliminação das informações 
auxiliares à individualização de um dado, o que exigia medidas organizacionais e 
assecuratórias de bloqueio do mundo exterior, como transcreve o supramencionado autor 
(2016, p. 61): 

Para garantir o direito à autodeterminação sobre a informação, são 
necessárias precauções especiais quanto à realização e organização do 
levantamento e processamento de dados, já que as informações durante a 
fase do levantamento de dados – e em parte também durante o arquivamento 
– ainda são individualizáveis; simultaneamente, são necessárias regras de 
eliminação para aquelas informações que forem exigidas como informações 
auxiliares (dados de identificação) e que possibilitariam, facilmente, uma 
quebra do anonimato, como nome, endereço, número de identificação e 
lista do recenseamento [...] são as eficazes regras de bloqueio em face do 
mundo exterior. 

Condicionou-se a utilização de dados pessoais para pesquisa estatística à tomada de 
precauções no contexto do sigilo e da perda da característica pessoal individualizável dos 
dados, exigindo-se medidas aptas a assegurar o cidadão de que os dados dele tomados 
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coercitivamente, com restrição à sua autodeterminação informativa por parte de órgão 
público, seriam protegidos e não transmitidos a terceiros indevidamente. Aborda Martins 
(2016, p. 62):

Enquanto a estatística estiver revelando referências pessoais ainda 
que por um tempo limitado, só sua separação mediante o anonimato 
dos dados e sua manutenção em sigilo, a ser legalmente garantida e 
exigida pelo direito à autodeterminação sobre a informação, autoriza o 
acesso dos órgãos públicos às informações necessárias para as tarefas de 
planejamento. Apenas estando presente essa condição é possível – e pode-
se esperar do cidadão – que as informações dele coercitivamente exigidas 
sejam por ele entregues. Se dados pessoais que foram levantados para fins 
estatísticos pudessem ser transmitidos a terceiros contra a vontade ou sem 
conhecimento do atingido, isso não apenas limitaria de forma inadmissível 
o direito constitucionalmente garantido à autodeterminação sobre a 
informação, mas também ameaçaria a estatística oficial prevista

O julgado constitucional versou igualmente sobre a transmissão a terceiros com 
fundamento legal expresso, na condição de autoridades dos órgãos estatísticos federais 
e estaduais alemães, nas mesmas condições exigidas de quem os coletou, garantindo-se 
medidas que resguardassem a segurança, o sigilo estatístico e o anonimato, para proteger 
o direito à autodeterminação informativa como um direito de personalidade do titular 
dos dados. Refere o supramencionado autor (2016, p. 63): 

Todos esses dados podem até ser transmitidos a terceiros por força de 
expressa autorização legal se e na medida em que isso aconteça para o 
processamento estatístico por parte de outras autoridades, e para que 
as medidas prescritas em prol da proteção do direito de personalidade, 
principalmente, o sigilo estatístico e o princípio do anonimato sejam, tão 
logo possível, garantidas de maneira confiável, tanto na organização e 
procedimento quanto nos órgãos estatísticos federais e estaduais. 

Por fim, a Corte Constitucional alemã de 1983 entendeu que a transmissão de 
dados para finalidade diversa daquela inicial, sem garantir a anonimização, seria uma 
intervenção inaceitável no direito do titular à decisão sobre como e a quem conceder 
o uso de seus dados, também conhecido como direito à autodeterminação informativa, 
fundamento do direito à proteção de dados pessoais. Traduz Martins (2016, p.63):

A transmissão a terceiros dos dados levantados para fins estatísticos, 
não anônimos nem processados estatisticamente para fins de execução 
administrativa, pode, ao contrário, intervir de forma inadmissível no direito 
à autodeterminação sobre a informação.

Tal entendimento sobre o não cabimento de acesso irrestrito pelo Poder Público 
aos dados pessoais dos cidadãos foi reforçado em decisão do Tribunal Constitucional 
Alemão em 2020, de acordo com Fritz (2020, texto digital). 
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Reporta-se que o § 113 da Lei de Telecomunicações alemã, declarado inconstitucional 
em sua presente redação, possibilitava que agentes, no âmbito da segurança pública e 
da defesa nacional, requeressem às empresas de telefonia e internet dados pessoais que 
tivessem sido tratados em celebração de contrato de telefonia e internet, incluindo-se 
não somente nome, endereço e telefone, como no caso enfrentado pela Corte em 1983, 
mas também data de nascimento, conta bancária e endereço de IP, cujo armazenamento 
é usual por tais empresas para operacionalizar a prestação de serviço. O agente público 
tão somente necessitaria declarar o cumprimento de dever legal para que as empresas 
obrigatoriamente repassassem tais dados pessoais.

Novamente, enfrentou-se uma questão de (des)proporcionalidade da intervenção 
pretendida pelo Poder Público em direito fundamental dos cidadãos, bem como de 
falta de clareza da redação normativa do § 113 da Lei de Telecomunicações e da falta 
de delimitação da finalidade desta norma autorizativa. Fritz (2020, texto digital) é 
contundente ao dizer que tal norma:

viola, em primeiro lugar, o direito fundamental à autodeterminação 
informacional (Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung), 
previsto no art. 2, inc. 1 c/c art. 1, inc. 1 da Lei Fundamental, na medida em 
que é uma autorização demasiadamente ampla e, consequentemente, 
desproporcional.[...] proibição vale principalmente para os dados obtidos 
por meio do endereço de IP, pois eles têm enorme relevância para a 
tutela da personalidade na medida em que permitem reconstruir o uso 
individualizado da internet em determinado momento. [...] Na medida 
em que a norma chancela o acesso fácil e irrestrito a dados pessoais dos 
usuários para fins gerais de auxiliar no trabalho dos agentes públicos, falta-
lhe proporcionalidade, clareza e ainda concretude, pois o fim para o qual 
os dados serão utilizados precisa restar suficiente definido e limitado na lei

Para a supramencionada autora (2020), a decisão alemã, acima analisada, 
acompanha, em termos gerais, o entendimento da Corte Constitucional brasileira no 
julgado em sede liminar da ADI 6387. Nesta, o STF declarou a inconstitucionalidade da 
Medida Provisória no 954/2020, que dispunha sobre o compartilhamento de dados por 
empresas de telecomunicações prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC 
e do Serviço Móvel Pessoal - SMP com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE durante a situação de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (covid-19).

Inobstante a previsão no art. 3º da MP no 954/2020, de que os dados compartilhados 
teriam caráter sigiloso, de que seriam utilizados exclusivamente para a finalidade 
de produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não 
presencial no âmbito de pesquisas domiciliares, e de que assegurava-se que não seriam 
utilizados como objeto de certidão ou meio de prova em processo, o STF entendeu que 
tal norma não apresentava medidas de segurança para evitar o acesso indevido por 
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terceiros não autorizados, bem como não restava clara a finalidade exata e específica de 
tal compartilhamento. A fundamentação constitucional, nesse caso, deu-se nos termos 
dos direitos à privacidade, intimidade e proteção de dados pessoais.

No âmbito dessa proteção constitucional conferida pelo STF aos dados pessoais, 
Mendes (2020, texto digital) refere que isto eleva o instituto sobre qualquer legislação 
ordinária a ser elaborada que possivelmente viole ou restrinja o direito do cidadão à 
autodeterminação de suas informações: 

se, por um lado, o regime legal de proteção de dados é essencial para 
assegurar a autodeterminação do cidadão em relação ao fluxo de seus 
dados e para garantir a segurança jurídica de empresas e entidades que 
tratam dados pessoais, por outro lado, nem sempre ele será suficiente para 
impedir as violações cometidas pelo próprio legislador. A LGPD não está 
apta a proteger o cidadão de outras leis que venham a ser aprovadas pelo 
Poder Legislativo

Tecidas essas considerações, analisar-se-á a decisão do Supremo Tribunal Federal 
em sede liminar da ADI 6387, com a pretensão de traçar um paralelo com a decisão da 
Corte Constitucional alemã de 1983.

4. Paralelo entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a decisão da Corte 
Constitucional alemã de 1983

A jurisprudência brasileira fundamentou sua decisão nos conceitos de finalidade, 
proporcionalidade, adequação e segurança. Por essa razão, pode-se afirmar que guarda 
semelhanças com aquela decisão proferida na Corte Constitucional alemã de 1983, 
que inclusive foi citada como precedente estrangeiro pelo Ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal em Plenário nos dias 6 e 7 de maio de 2020 (vídeo).

4.1. Prévio entendimento da Corte Constitucional

Ponderando sobre a proteção aos dados pessoais pela Constituição brasileira, 
relativamente ao art. 5º, Doneda compreende que, enquanto derivação dos direitos 
à privacidade (inciso X) e à inviolabilidade da comunicação de dados (inciso XII), a 
interpretação não abrangeria devidamente a complexidade do fenômeno, no sentido de 
que as informações pessoais estariam protegidas, em sua natureza fundamental, somente 
quanto à sua comunicação (dados em trânsito), mas não em armazenamento (estático). 
Versa o doutrinador sobre precedente do STF que consolidou tal entendimento (2019, 
texto digital):

Uma decisão do STF, relatada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, reconheceu 
expressamente a inexistência de uma garantia de inviolabilidade sobre dados 
armazenados em computador com fulcro em garantias constitucionais, 
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endossando tese de Tércio Sampaio Ferraz Júnior segundo a qual o 
ordenamento brasileiro tutelaria o sigilo das comunicações – e não dos 
dados em si. Nessa decisão, fica saliente a dificuldade em tratar do tema da 
informação pessoal de uma forma diversa daquela binária – sigilo/abertura, 
público/privado – dificultando a devida consideração da complexidade da 
matéria da informação. A decisão tem sido, desde então, constantemente 
mencionada como precedente em julgados nos quais o STF identifica que 
a natureza fundamental da proteção aos dados está restrita ao momento 
de sua comunicação.

À luz do entendimento da Corte Constitucional da época, restou evidente que se 
tutelava o sigilo das comunicações, mas não os dados em si, nem a inviolabilidade de seu 
armazenamento. Isso levou Doneda (2019) a afirmar que o julgador deixava desprotegido 
um titular que tivesse sua privacidade violada indiretamente, através da utilização abusiva 
de suas informações em bancos de dados (estáticos).

4.2 Contexto de mudança de paradigma

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde – OMS, seguindo as 
regras do Regulamento Sanitário Internacional, classificou o surto da doença causada 
pelo vírus da família Coronaviridae (SARS-CoV-2), como Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional. Entretanto, o aumento exponencial das contaminações 
fez com que, no dia 11 de março de 2020, houvesse a reclassificação desta doença, 
considerando-a como uma pandemia. 

Dados da Organização Pan—Americana da Saúde, atualizados em 19 de outubro de 
2020, revelam a existência global de 39.944.882 pessoas contaminadas e 1.111.998 mortes. 
No Brasil, o número de pessoas contaminadas é de 5.235.344 e de mortos é de 153.905. 
Esta pandemia instaurou uma crise sanitária sem precedentes e demandou a criação da 
Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, a qual estabeleceu as medidas a serem adotadas 
no Brasil para o enfrentamento da doença pandêmica. Algumas atividades públicas 
foram muito prejudicadas e presencialmente inviabilizadas. Assim, para que houvesse 
a realização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o Presidente da 
República, utilizando a autorização do art. 62 da Constituição, e considerando que se 
tratava de caso de relevância e urgência, propôs a Medida Provisória 954/2020 em 17 de 
abril.

No seu conteúdo, a Medida Provisória no 954/2020, impunha para as empresas 
de telefonia fixa e móvel o compartilhamento, em meio eletrônico, dos dados pessoais 
(relação dos nomes, dos números de telefone5 e dos endereços de seus consumidores, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas) com o IBGE, para a produção estatística oficial, 

5 O número de telefone muitas vezes fornece a chave de acesso a certos aplicativos, vinculado ao nome de 
usuário. Tome-se por exemplo o Instagram.
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com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas 
domiciliares, enquanto durasse a emergência de saúde púbica decorrente do COVID-19.

Insurgiram-se, em face da MP no 954/2020, cinco ações diretas de 
inconstitucionalidade, ajuizadas pelos seguintes partidos políticos: Partido Socialista 
Brasileiro - PSB (ADI 6389), Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB (ADI 6388), 
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (ADI 6390), Partido Comunista do Brasil - PCdoB 
(ADI 6393), bem como, pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (ADI 6387), aduzindo 
que tal compartilhamento de dados pessoais, a princípio não anonimizados, trazia graves 
riscos aos cidadãos e à própria democracia brasileira, violando-se os direitos constantes 
do art. 5º, incisos X, XII e LXXII, da Constituição Federal.

A principal alegação das ADIs estava relacionada com a fragilidade e a vagueza 
textual normativa (que poderia ensejar a medidas de vigilância), eis que determinava 
o compartilhamento dos nomes, números de telefone e endereços (individualizando 
os dados pessoais). Arguiu-se, também, a desproporcionalidade, posto que o 
compartilhamento seria de mais de 200 milhões de dados de brasileiros, não de 70 mil 
domicílios por mês. Este número serve de amostra para a realização da pesquisa PNAD, 
conforme expõe o próprio site do IBGE (2020, texto digital). 

Essa diferença entre o número de compartilhamento que ocorreriam e o número 
de domicílios a serem pesquisados, fez com que Mendes (2020, texto digital) salientasse:

coloca-se em xeque a necessidade desse altíssimo número para alcançar o 
(incerto) objetivo da norma, o que aliás contraria o Regulamento Sanitário 
Internacional da OMS, incorporado no ordenamento pátrio pelo Decreto 
n. 10.212/ 2020, que determina que não devem existir “processamentos [de 
dados] desnecessários e incompatíveis”, com o propósito de “avaliação e 
manejo de um risco para a saúde pública” (art. 45, 2, “a”)

Além disso, o STF questionou o motivo pelo qual não havia previsão normativa 
de medidas de segurança aptas a proteger a imensa quantidade de dados que 
seriam compartilhados com o IBGE, ainda que posteriormente fossem anonimizados 
para a pesquisa estatística PNAD. Ressaltou que não havia previsão normativa de 
medidas administrativas e técnicas para proteger esses dados em face de acessos e 
compartilhamentos indevidos (confidencialidade), nem que havia detalhes de como 
seriam armazenados (para preservar sua integridade), tampouco havia previsão sobre o 
tempo de vida dos dados (disponibilidade). Sobre esse fato, a doutrinadora Mendes (2020, 
texto digital) externou sua posição:

no Estado Democrático de Direito as intenções dos entes públicos se 
manifestam por meio de atos normativos e a Medida Provisória não 
especifica para quais finalidades os dados serão utilizados para além do 
abstrato termo “produção estatística oficial”, não estabelece a relação entre 
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as pesquisas estatísticas do IBGE e o combate à pandemia, e muito menos 
determina qualquer medida de segurança para que o compartilhamento 
possa se dar sem risco de acessos indevidos

Observa-se que a MP no 954/2020 previu que a divulgação de relatório de impacto 
à proteção de dados pessoais ocorreria em momento posterior ao do compartilhamento, 
ou seja, ocorreria em absoluta contrariedade ao princípio da transparência (previsto no 
art. 6o, inciso VI da LGPD), que visa conferir segurança ao cidadão (que deveria ter seus 
dados pessoais utilizados de forma adstrita à finalidade prevista), respeitando-se à sua 
autodeterminação informativa (para que isso ocorresse, a finalidade deveria estar descrita 
de forma detalhada na MP). Deveriam ter sido previstos meios aptos a mitigarem os 
possíveis riscos (que deveria ser previamente avaliados), conforme o exigido nos arts. 38, 
parágrafo único, e 46 da LGPD.

Para embasar juridicamente o compartilhamento (a ser feito pelas companhias 
telefônicas para o IBGE) por meio eletrônico, o fundamento legal poderia também ter sido 
a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), cujos princípios, previstos no art. 3º, envolvem: 
i. a privacidade (inciso II); ii. a proteção de dados pessoais (inciso III); iii. a segurança 
(inciso V); e iv. a responsabilização dos agentes (inciso VI). Além da transparência com 
atendimento à finalidade, prevista no art. 7º, VIII, do Marco Civil. 

Entretanto, a MP nº 954/2020 fez referência expressa à LGPD como se ela já 
estivesse em vigor, sendo que se encontrava em vacatio legis à época, vislumbrando-se a 
impropriedade técnica. 

Por todas essas irregularidades, em 24 de abril de 2020, a Ministra Rosa Weber 
deferiu medida cautelar suspendendo a eficácia da MP nº 954/2020 “a fim de prevenir 
danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de uma centena de 
milhão de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel” (2020, texto digital). A medida 
cautelar foi, então, submetida à referendo do Plenário nos dias 6 e 7 de maio de 2020, com 
votos conjuntos para as cinco ADIs. Considerando-se a relevância do julgado, analisar-se-
ão, a seguir, alguns votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

4.2. Votos em destaque

Em análise ao voto da relatora (2020, texto digital e vídeo), a Ministra Rosa Weber 
reafirmou, em plenário, as razões pelas quais havia deferido cautelar para suspender a 
MP nº 954/2086. Argumentou que, lendo-se o que prevê a MP, é possível afirmar que os 
dados a serem compartilhados identificam pessoa natural e tocam direitos fundamentais 
que asseguram a liberdade individual, a privacidade e o livre desenvolvimento da 
personalidade na Constituição, merecendo guarida constitucional para limitar o 
tratamento e a manipulação desses dados pessoais. 
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A ministra defendeu que o direito à autodeterminação informativa e a proteção 
de dados pessoais decorrem dessas cláusulas constitucionais, e, por essa razão, afirmou 
que o objeto da pesquisa estatística do PNAD (IBGE) não estava delineado, bem como 
que restou indefinida a sua amplitude e imprecisa a sua finalidade. Frisou, ainda, que não 
consta a forma como os dados seriam efetivamente utilizados, questionou se a quantidade 
de dados pessoais dos brasileiros que seriam compartilhados, seria numericamente 
adequada para uma pesquisa por amostragem como a PNAD realizada pelo IBGE, citando 
notícia acerca do início da coleta por telefone em mais de 190 mil domicílios (2020, texto 
digital). Ademais, em seu voto, a Ministra explicou que o texto da MP não definia medidas 
fiscalizatórias nem previa responsabilização em face de possível acesso indevido ou mau 
uso dos dados pessoais identificados aos quais o IBGE teria acesso. Ela reiterou que não se 
extrai do texto da MP uma clara relação da estatística com a pandemia, impossibilitando 
uma avaliação sobre adequação e necessidade do compartilhamento dessa quantidade 
de dados:

o art. 1º, parágrafo único, da MP n. 954/2020 apenas dispõe que o ato 
normativo terá aplicação durante a situação de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da COVID-19. Ainda que se 
possa associar, por inferência, que a estatística a ser produzida tenha relação 
com a pandemia invocada como justificativa da edição da MP, tal ilação 
não se extrai de seu texto. Nessa ordem de ideias, não emerge da Medida 
Provisória n. 954/2020, nos moldes em que posta, interesse público legítimo 
no compartilhamento dos dados pessoais dos usuários dos serviços de 
telefonia, considerados a necessidade, a adequação e a proporcionalidade

Recordou que durante períodos de crises (econômicas, sanitárias e políticas), leis 
e MPs como essa, podem enfraquecer os direitos dos cidadãos e, que ao autorizar esse 
compartilhamento de dados, poderiam ocorrer esquemas de vigilância, com tendência 
de duração para além do tempo e do motivo que os justificou. 

Por fim, a Ministra pugnou pelo referendo da medida cautelar concedida 
anteriormente. Consigna-se a importância das observações tecidas pela julgadora, uma 
vez que o art. 4º da referida MP, quando trata da eliminação das bases de dados do 
IBGE, não prevê quaisquer medidas de fiscalização/responsabilização para assegurar a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, bem como a sua eliminação 
(regulando seu ciclo de vida).

A seu turno, o Ministro Alexandre de Moraes acompanhou a relatora (vídeo) e, no seu 
voto, argumentou que, embora o direito à privacidade não seja absoluto, apenas através 
de avaliação de adequação, proporcionalidade e razoabilidade, aquele direito pode ser 
relativizado, excepcionalmente. Para ele, a MP no 954/20 não atende a tais parâmetros 
constitucionais.
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Endossando esse posicionamento, o Ministro Edson Fachin pontuou que não pode 
haver incompatibilidade com a proteção de dados pessoais, mesmo durante uma situação 
emergencial (como a da pandemia por COVID-19), sendo que tal Medida Provisória 
poderia ser arrazoada se previsse garantias procedimentais para resguardar a intervenção 
estatal. Como não foram previstas estas garantias, considerou que a mesma era intrusiva 
na vida privada dos cidadãos (enfraquecer os seus direitos e, dado que compartilhamento 
de dados pessoais não seria anonimizado, a princípio, poderia ocorrer vigilância estatal).

Além disso, a Ministra Carmen Lúcia também defendeu que a pandemia não 
justificaria a flexibilização das garantias constitucionais relacionadas aos direitos 
fundamentais dos cidadãos. O Ministro Luis Fux, por sua vez, entendeu que a MP no 954 
desconsiderava os limites constitucionais (proporcionalidade, razoabilidade e adequação), 
inclusive, contrariando previsão normativa do Regulamento Sanitário Internacional da 
Organização Mundial da Saúde (art. 45). Ele destacou a falta de adequação em realizar 
um relatório de impacto à proteção de dados após o compartilhamento, consoante 
previsão no §2º do art. 3º da MP 954/2020, considerando-se que deve anteceder qualquer 
atividade de tratamento. Defendeu expressamente o direito à proteção de dados como 
direito fundamental, em seu voto.

Na mesma linha, o Ministro Gilmar Mendes, reiterou que o direito à proteção de 
dados pessoais deve ser considerado um direito fundamental autônomo, não sendo uma 
evolução do sigilo de dados (inciso XII do art. 5º da CF). Para este ministro, é imprescindível 
que se atualize a jurisprudência da Corte Constitucional brasileira, cujos precedentes 
acolhiam a tese de que somente se protegia o sigilo do conteúdo das comunicações (dados 
em trânsito). Mendes (2020, texto digital e vídeo), no seu voto, faz expressa referência à 
decisão do Tribunal Constitucional Alemão de 1983:

a Corte Constitucional redefiniu os contornos do direito de proteção de 
dados pessoais, situando-o como verdadeira projeção de um direito geral 
de personalidade para além da mera proteção constitucional ao sigilo. A 
partir da leitura ampliativa do artigo 2.1, em conjunto com o artigo 1.1. da 
Grundgesetz, o Tribunal Constitucional reconheceu a existência de um 
direito constitucional de personalidade que teria como objeto de proteção 
o poder do indivíduo de “decidir sobre a divulgação e o uso dos seus dados 
pessoais” („selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen 
Daten zu bestimmen“), de “decidir sobre quando e dentro de quais limites 
os fatos da sua vida pessoal podem ser revelados” („zu entscheiden, wann 
und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart 
werden“) e ainda “de ter conhecimento sobre quem sabe e o que sabe 
sobre si, quando e em que ocasião” („wissen können, wer was wann und bei 
welcher Gelegenheit über sie weiß“).

Como na supramencionada decisão da Corte Constitucional alemã, que colocou 
o titular dos dados pessoais em destaque, o Ministro Mendes pontuou que não havia, na 
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MP, a transparência quanto à finalidade, nem quanto a forma de tratamento dos dados. 
Para ele, a fundamentação constitucional (2020, texto digital): 

exorbita, em essência, de sua mera equiparação com o conteúdo normativo 
da cláusula de proteção ao sigilo. A afirmação de um direito fundamental 
à privacidade e à proteção de dados pessoais deriva, ao contrário, de 
uma compreensão integrada do texto constitucional lastreada (i) no 
direito fundamental à dignidade da pessoa humana, (ii) na concretização 
do compromisso permanente de renovação da força normativa da 
proteção constitucional à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88) diante do 
espraiamento de novos riscos derivados do avanço tecnológico e ainda (iii) 
no reconhecimento da centralidade do Habeas Data enquanto instrumento 
de tutela material do direito à autodeterminação informativa

Na sequência, o Ministro afirmou que, em um teste de proporcionalidade, a norma 
não se manteria, pois há outras medidas (menos invasivas) que alcançariam o mesmo 
fim, sem a exposição de dados pessoais individualizados; logo, dever-se-ia observar o 
sopesamento dos direitos pessoais restringidos e os benefícios públicos promovidos pela 
intervenção estatal para a realização do compartilhamento.

Nessa senda, o Ministro Luís Roberto Barroso, sugeriu, ao fim de seu voto (2020, 
vídeo), que o referido teste de proporcionalidade avaliasse o uso de dados pessoais em 
pesquisa estatística sob três parâmetros: i. se a finalidade estava bem definida; ii. se o 
acesso a dados se dava em extensão mínima (com vistas a atender o objetivo proposto 
na MP); e, iii. se haviam medidas de segurança capazes de evitar vazamentos de dados e 
acessos indevidos. 

O Min. Barroso também consignou, a essencialidade da estatística do PNAD (IBGE) 
para que o Estado pudesse tomar decisões mais assertivas nas suas políticas públicas; 
todavia, ressalvou que a previsão desse compartilhamento massivo de dados, àquela 
finalidade, não se consubstancia no instrumento Medida Provisória, posto que não há 
discussão prévia (2020, vídeo):

Não se trata de desconfiança em relação à instituição, mas o reconhecimento 
de que há um enorme risco envolvido aqui, sem que a medida provisória nos 
tranquilize quanto à segurança e às cautelas adotadas. Uma providência 
com essa extensão e essas implicações, na verdade, deveria ser prescindida 
de um debate público relevante acerca da sua importância, da sua 
necessidade, dos seus riscos e quais os mecanismos de segurança previstos.

Analisados os votos dos Ministros do STF, relacionam-se algumas posições de 
doutrinadores sobre o resultado deste julgamento.
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4.3. Como os doutrinadores interpretaram a posição do STF

Sarlet (2020), na aula 1 do Minicurso: Direito Digital (vídeo), comenta a 
constitucionalidade de um direito à proteção de dados e defende que, com essa decisão, 
o STF o reconheceu como um direito autônomo implícito, ao fazer o controle material de 
constitucionalidade de uma intervenção restritiva a direito fundamental através da MP no 
954, valendo-se dos critérios de proporcionalidade, adequação e necessidade.

Na posição das pesquisadoras que escrevem este texto, os direitos fundamentais 
implícitos6 apontam para a força normativa da cláusula de abertura do §2º do art. 5º da 
Constituição, permitindo que o direito à proteção de dados pessoais (enquanto “novo” 
direito decorrente da sociedade da informação), seja constitucionalmente reconhecido e 
protegido pela Corte Constitucional brasileira, ainda que não se encontre expressamente 
previsto no seu texto, seguindo o entendimento de Marmelstein (2014, p. 214):

Por força do art. 5º, § 2º, da Constituição de 88, pode-se dizer que existem 
direitos fundamentais decorrentes do regime e dos princípios adotados 
pela Constituição, que são justamente aqueles direitos constitucionais, 
expressos ou implícitos, que possuem forte vinculação com o princípio 
da dignidade da pessoa humana ou com a necessidade de limitação do 
poder. Não é necessário que o direito fundamental esteja expressamente 
escrito na Constituição. Basta que ele possa ser, de alguma forma, extraído 
do espírito constitucional.

Conforme aduzido nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, direitos 
fundamentais podem ser reconhecidos, mesmo não estando contidos expressamente 
nos artigos que tratam sobre os “Direitos e Garantias Fundamentais”, arrolados no Título 
II da Constituição. Os ministros reconheceram que a interpretação sobre esses direitos 
deve se alicerçar nos princípios constitucionais (adequação, proporcionalidade e tutela 
da dignidade da pessoa humana, por exemplo), e por esse motivo, existe uma abertura 
constitucional para o reconhecimento de novos direitos fundamentais.

Mendes (2020,) ao analisar o caso, considerou que o julgamento do STF um marco 
histórico para a jurisprudência brasileira, equiparando-a à decisão paradigmática alemã 
de 1983. Mendes (2020, texto digital) argumenta que:

seu significado para o Brasil é comparável ao julgamento da Corte 
constitucional alemã de 1983 que, de forma pioneira, estabeleceu o 
conceito de autodeterminação informativa naquele país, posteriormente 
influenciando e moldando debates internacionais sobre proteção de 
dados. Curiosamente, tanto no caso brasileiro como no alemão, debatia-se 
a coleta realizada por órgãos estatais para a produção de estatística oficial, 
destacando a necessidade da implementação de medidas concretas para a 

6 Considerando-se o art. 5º, § 2º da Constituição, defende-se que os direitos fundamentais assegurados de 
forma expressa, não são excludentes de “novos” direitos implícitos (decorrentes dos direitos fundamentais 
e dos princípios constitucionais). 
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proteção de direitos fundamentais, independentemente das boas intenções 
envolvidas e de sua relevante atuação. 

Nesse sentido, Bioni e Mota (2020, texto digital) compreendem que a Corte 
Constitucional brasileira afirmou a necessidade de salvaguardas adequadas, para se 
garantir a proporcionalidade da interferência na esfera pessoal do titular dos dados 
pessoais que serão tratados, enquanto sua proteção se calca em direito fundamental:

O julgamento se valeu de uma dogmática bastante sofisticada da 
Constituição para extrair um direito que nela não está explícito. Houve 
uma construção argumentativa no sentido de verificar quais eram os 
dispositivos do artigo 5º/CF que abririam espaço, no texto constitucional, 
para o reconhecimento da proteção de dados pessoais como um direito 
fundamental.

Em complemento, Abrusio et al (2020, texto digital) argumentam que o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu também a importância de se fiscalizar judicialmente 
iniciativas de monitoramento, em face da ameaça de um Estado vigilante, cuja justificativa 
se dê pela pandemia, mas cuja normatização se balize por limites constitucionais :

A decisão reconheceu que a Constituição Federal de 1988 sedia elementos 
basilares da proteção de dados e pronunciou explicitamente o princípio de 
autodeterminação informacional. No contexto tecnológico atual, os direitos 
da personalidade previstos na CF-88 (direito à intimidade, honra, imagem, 
dignidade e vida privada) impõem que controladores e operadores de 
dados pessoais sejam transparentes quanto à finalidade da coleta, bem 
como assegurem o seu tratamento de modo proporcional (necessário e 
adequado) ao fim declarado. 

O reconhecimento de um direito fundamental perpassa as eficácias verticais e 
horizontais, no sentido de que as interferências indevidas se dão tanto nas relações 
privadas quanto públicas, tornando-se um dever do Estado proteger e garantir tal direito 
fundamental em ambas situações. Refletindo sobre os efeitos da decisão paradigmática 
brasileira, Mendes (2020, texto digital) contempla que houve:

a superação da falácia de que existiriam dados pessoais neutros desprovidos 
de proteção, consolidando o dado pessoal como merecedor de tutela 
constitucional. Como decorrência, tem-se o reconhecimento de um direito 
autônomo à proteção de dados pessoais e o seu duplo efeito sobre os 
deveres do Estado (um dever negativo de não interferir indevidamente no 
direito fundamental e um dever positivo de adotar medidas positivas para 
a proteção desse direito).
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Ressalva-se, a nosso ver, a segurança jurídica, uma vez que o precedente brasileiro, 
ao contrário daquele constitucional alemão, não possui força vinculante e se deu em sede 
liminar no Supremo Tribunal Federal. Como aduz Maldonado (2020, texto digital): 

Anote-se que o próprio STF, em alguns votos, reconheceu a proteção de 
dados como direito fundamental, muito embora a PEC 17 sequer tenha 
ainda sido votada. Sejamos, pois, pacientes em nome da segurança jurídica.

A esse respeito, Doneda (2019, texto digital) argumenta que a menção expressa ao 
direito à proteção de dados pessoais no rol do art. 5º, conforme proposto no texto do 
Projeto de Emenda Constitucional nº 17/2019 proporcionaria isonomia entre os direitos 
fundamentais e segurança jurídica: 

incorporada à Constituição Federal, proporcionará certa “equalização” 
entre uma série de direitos fundamentais que possuem repercussão 
direta sobre dados pessoais, como o direito à privacidade, o direito à 
informação e a transparência. A inserção de um direito à proteção de 
dados de forma explícita no rol de direitos fundamentais da Constituição 
da República proporcionaria, portanto, uma isonomia entre esses direitos 
que, formalmente, afigura-se fundamental para a proteção de liberdades 
fundamentais.

Passa-se, então, à análise do Projeto de Emenda Constitucional nº 17/2019. 

5. Projeto de Emenda Constitucional nº 17/2019

Propõe-se a análise da Proposta de Emenda à Constituição nº 17 de 2019, que visa 
incluir no rol de direitos fundamentais da Constituição o direito à proteção de dados 
pessoais e fixar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. De acordo 
com Rielli et. al. (2019, texto digital):

A PEC foi encaminhada pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO), em 
colaboração com outros 28 senadores de diversos partidos, em março de 
2019, e aprovada no Senado. Chegando à Câmara, foi constituída a Comissão 
Especial sob a presidência da deputada Bruna Furlan (PSDB-SP) e relatoria 
do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), mesma “dobradinha” da Comissão 
que analisou o projeto da Lei Geral de Proteção de Dados entre 2016 e 2018.

A estratégica importância de instituir um direito fundamental à proteção de dados 
expressamente no texto da Carta Magna implica em tornar o Estado brasileiro garantidor 
desse direito, ressignificando o seu compromisso com a proteção dos dados pessoais de 
seus cidadãos. Impactará, principalmente, o setor público ao tratar tais dados, de modo 
que órgãos públicos não estejam livres de sanções. Como apontam Gallindo et al. (2020, 
texto digital): 



Justiça, sociedade e direitos humanos

97SUMÁRIO

competirá aos Poderes Executivos locais elaborar políticas públicas que 
envolvam coleta e tratamento de dados pessoais (LGPD, art. 7º, III); induzir 
e resguardar a observância da conformidade por parte dos órgãos públicos 
locais, disseminando boas práticas e medidas de segurança (LGPD, art. 46 a 
49); e lançar mão de instrumentos normativos a exemplo de decretos e outros 
atos para dispor sobre a coleta, curadoria, tratamento e compartilhamento 
dos dados pessoais sob os quais atuam como agentes de tratamento (LGPD, 
art. 5º, VI, VII, X).

Além disso, o conteúdo trazido na PEC nº 17/2019, como direito fundamental 
inserido no art. 5º, fornece a rigidez formal para mutação constitucional, com base no §4º 
do art. 60 da CF, como cláusula pétrea, dificultando o processo para modificar o texto a 
respeito do tratamento constitucional à proteção de dados, se comparado ao processo 
para alterar uma lei ordinária como a LGPD (art. 61 e ss., CF). 

5.1 Redação no Senado

A proposta de texto constitucional (2020, texto digital) que iniciou tramitação no 
Senado Federal espelhava a natureza autônoma do direito à proteção de dados, pois 
acrescentava ao art. 5º da CF um novo inciso:

Ementa: Acrescenta o inciso XII-A ao art. 5º, e o inciso XXX, ao art. 22, da 
Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os 
direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa da União 
para legislar sobre a matéria.
(...)
“Art. 5° ............................................................
XII-A- é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais. 
(...)Art. 22...................................................................................
XXX - proteção e tratamento de dados pessoais
(...)

À luz do texto acima da PEC 17/2019, surgiram críticas, sendo a mais relevante 
consignada em um artigo por Anderson Schreiber (2019, texto digital), em que analisa e 
argumenta a desnecessidade de expressamente incluir no art. 5º um novo inciso, pois a 
doutrina e jurisprudência já extraem de outras normas existentes (inciso X e outros do art. 
5º Constituição, bem como a cláusula geral de proteção da dignidade da pessoa humana, 
no inciso III do artigo 1º).

Coincidentemente, a relatora Simone Tebet (PMDB-MS) acatou uma emenda de 
redação, descartando a inclusão de um novo inciso ao art. 5º da CF, optando por apenas 
modificar o inciso XII já existente, como atualmente se encontra em tramitação o texto da 
PEC na Câmara dos Deputados. 

Atualmente a PEC, encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados.
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5.2 A Câmara dos Deputados e a PEC

Art.5º.....................................................................................................
XII –é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, 
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins 
de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como é 
assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais;......................................................................................
Art.22.....................................................................................................
XXX –proteção e tratamento de dados pessoais.

Em tramitação na Câmara dos Deputados (2020, texto digital), modificando o 
texto do já existente inciso XII da CF, busca-se incluir o direito material à proteção de 
dados pessoais no art. 5º junto ao sigilo e à inviolabilidade. Considera-se um equívoco do 
legislador, pois desmerece a natureza autônoma singular do novel direito. Manifestam-se 
nesse sentido os autores Gallindo et al. (2020, texto digital): 

melhor andará o constituinte derivado caso opte pela criação de inciso 
específico e autônomo no rol das garantias fundamentais do art. 5º, da 
CF/88, uma vez que a tutela da proteção de dados é valor mais amplo do que 
aquele de que trata o dispositivo mencionado, que cuida da inviolabilidade 
do sigilo de correspondência e comunicações. Entendemos que a proteção 
de dados pessoais é um direito fundamental autônomo, consentâneo 
com fenomenologia da era digital, em particular ante capacidade de 
processamento e armazenamento de dados que viabiliza a coleta e o 
tratamento massivo de dados pessoais.

Apesar das críticas à modificação e não inserção de novo inciso ao art. 5º, os 
supramencionados juristas compreendem que há acertos na propositura da Emenda 
Constitucional quanto à competência legiferante exclusiva à União, conferindo segurança 
jurídica e uniformidade. Nas palavras dos referidos autores (2020, texto digital):

(...) à edição de normas de direito material sobre a temática. O art. 22, da 
CF/88, estabelece o rol das matérias cuja competência para edição de 
leis é privativa da União, a exemplo das normas de direito civil, comercial, 
processual, dentre outras. O interesse geral da tutela inaugurada pela 
LGPD é evidenciado pelas disposições, coerentemente articuladas, de 
várias matérias que perpassam o rol de competências privativas da União, 
a exemplo de Direitos e Garantias Fundamentais (CF/88, art. 5º, X; LGPD, 
art. 2º, I e VII), Direito Civil (CF/88, art. 22, I;LGPD, art. 42 a 45) informática 
(CF/88, art. 22, IV; LGPD, art. 46 a 49)8, e telecomunicações (CF/88, art. 22, IV; 
LGPD, art. 33 a 36)9. Trata-se, portanto de lei Nacional a ser observada por 
todos os entes federados, conforme art. 1º, parágrafo único (da LGPD), não se 
vislumbrando situação de competência legislativa concorrente.
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Em dezembro de 2019, a Comissão Especial sobre Dados Pessoais responsável por 
analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 17/19, aprovou o substitutivo (2020, 
texto digital) apresentado pelo relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), cujo texto 
prevê a ANPD como órgão regulador independente, ao integrar a administração pública 
federal indireta, submetida a regime autárquico especial, e alterações nos incisos dos arts. 
5, 21 e 22 da Constituição Federal:

Art.5º.......................................................................................................
LXXIX –é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais;
Art.21......................................................................................................
XXVI –organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, 
nos termos da lei, que disporá sobre a criação de um órgão regulador 
independente.
Art.22.....................................................................................................
XXX –proteção e tratamento de dados pessoais.

Com essa redação diferente daquela aprovada pelo plenário do Senado Federal, 
o substitutivo melhor se adequa à natureza da proteção de dados pessoais previamente 
exposta, veiculando o direito em inciso autônomo do art. 5º, não no âmbito do inciso 
XII que refere ao sigilo das comunicações. Além disso, o substitutivo constitucionaliza e 
solidifica a importância de uma agência reguladora da proteção de dados pessoais de 
forma independente, em regime de autarquia especial, dentro da Administração federal 
indireta, ao invés de vinculada à Presidência da República, como prevê o atual Decreto nº 
10.474 de 26 de agosto de 2020. 

Em 09 de julho 2020, foi publicada no Diário Oficial da União, a Lei no 13.853, que 
criou a ANPD, assegurando sua autonomia técnica e decisória, além de estabelecer sua 
composição e competência.

6. Conclusão

No presente trabalho, observou-se que os dados pessoais passaram a ter importância 
jurídica quando revelado o viés econômico, transformados em informações, agregando 
valor para a competitividade organizacional, na medida em que o conhecimento dessas 
informações permite que ações estratégicas se concretizem.

Concluiu-se que, qualquer dado que seja relacionado ou relacionável a uma pessoa 
natural, (potencialmente) identificando-a, merece tutela, tanto infra quanto constitucional. 
Anteriormente, algumas legislações brasileiras setoriais (CDC, LAI, entre outros) versavam 
pontualmente sobre a matéria, que se consolidou com o advento de lei específica sobre 
proteção de dados pessoais, a Lei 13.709/2018. Além disso, na medida em que o direito 
à proteção de dados pessoais passou a ser (re)conhecido pelo ordenamento jurídico, 
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também aumentaram as dúvidas sobre o seu alcance, por este motivo, membros do 
Poder Legislativo Federal elaboraram uma Proposta de Emenda Constitucional nº 17/2019, 
para reconhecer, expressamente, este direito como um direito fundamental autônomo, 
nos termos da recente versão do substitutivo.

Analisou-se que o fenômeno é de tal natureza que se relaciona intrinsecamente 
à cláusula geral da dignidade da pessoa humana, inserta no art. 1º, inciso III, da 
Constituição Federal, como arguido por alguns autores citados no presente trabalho, 
dialogando, hermeneuticamente, com diversos dispositivos constitucionais, bem como 
infraconstitucionais, de modo que a dinâmica do direito à proteção de dados pessoais 
confere elasticidade à proteção da pessoa humana, cuja personalidade é projetada 
através dos dados que lhe dizem respeito, e pode ser considerado um novo direito de 
personalidade em rol aberto, diante do exponencial e massivo processamento de dados 
pessoais em relação às inovações tecnológicas de tratamento. 

No contexto de direitos de personalidade, como também observado por alguns 
autores mencionados anteriormente, não obstante ter se desenvolvido relacionado aos 
direitos à privacidade e à intimidade, o direito à proteção de dados pessoais guarda maior 
similaridade conceitual à autodeterminação informativa, um de seus fundamentos junto 
à privacidade, consoante art. 2º, incisos I e II da LGPD. A autodeterminação informativa se 
consubstancia no poder de um indivíduo de decidir, por conta própria, se quer conceder 
os dados que lhe digam respeito, contanto que saiba como e para que serão utilizados. 
Assim, ele pode desenvolver (ou revelar) a sua personalidade livre e voluntariamente, 
através do (concedido) uso de seus dados, dentro dos parâmetros legais. Dessa forma, o 
direito à proteção de dados pessoais dos titulares melhor se adequa de forma autônoma 
a outros direitos. 

Em conformidade com o que foi exposto no corpo deste artigo, a construção 
internacional do direito à proteção dos dados pessoais ocorreu de forma gradual, 
reforçando continuamente a proteção ao titular dos dados pessoais através de normas 
nacionais e transnacionais, que despontaram na década de 70 na Europa e culminaram 
nas referências regulatórias nos termos da Carta de Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em seu art. 8º, e do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD), 
tendo este inspirado com seus preceitos e princípios a legislação brasileira. Além disso, a 
decisão paradigmática da Corte Constitucional alemã de 1983 foi extremamente relevante 
para consolidar um padrão de entendimento sobre a proteção aos dados pessoais nas 
decisões judiciais e nas normas que advieram posteriormente.

Observou-se que, em razão da proteção dos dados pessoais ser um direito 
fundamental da pessoa humana (art. 8º, CDFUE), exige-se, como contrapartida à 
autorização da transferência dos dados pessoais para um país terceiro, que haja respeito 
a esse direito. Assim, conclui-se ser necessário que os dados pessoais dos titulares 
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permaneçam protegidos, considerando um nível de proteção simétrico ao estatuído pela 
norma europeia, para se permitir um adequado fluxo transnacional de informações, com 
forte influência e impacto no desenvolvimento econômico e tecnológico dos países que 
se relacionam com a União Europeia, dentre os quais o Brasil e suas instituições públicas 
e privadas nacionais se destacam. 

Assim, concluiu-se imperativo que também haja proteção legislativa ordinária e 
constitucional aos titulares brasileiros, cujos dados pessoais serão transferidos entre países 
para fins de desenvolvimento econômico e tecnológico, por exemplo, bem como haja 
efetiva supervisão por uma autoridade independente, que se consubstancia na devida 
estruturação da ANPD brasileira.

Especificamente, quanto à construção jurisprudencial estrangeira, destacou-se 
a decisão da Corte Constitucional alemã, que no ano de 1983, delineou o conceito de 
autodeterminação informativa, visando conferir controle efetivo ao titular dos dados 
pessoais em relação à exatidão das informações e à real utilização deles em tratamento 
por entes públicos (também hoje por particulares).

Quanto à construção jurisprudencial estrangeira, destacou-se como marco 
histórico da proteção de dados pessoais a decisão da Corte Constitucional alemã de 1983, 
que delineou o conceito de autodeterminação informativa. Esta se constituiu em um 
componente essencial para determinar o grau de liberdade de decisão de cada pessoa, 
visando conferir controle efetivo ao titular dos dados pessoais em relação à exatidão das 
informações e à real utilização deles em tratamento por entes públicos (também hoje por 
particulares). Em dimensão coletiva, a autodeterminação informativa revelou seu caráter 
democrático. 

Desse modo, compreendeu-se que a referida decisão do Supremo Tribunal Federal 
brasileiro guarda consideráveis semelhanças contextuais e de fundamentação com o 
decisum do Tribunal Constitucional Federal alemão, sendo este inclusive citado em voto 
de um Ministro da Corte Constitucional brasileira. Concluiu-se, no presente trabalho, após 
análise de decisões judiciais e de argumentos de doutrinadores citados, que a decisão do 
Supremo Tribunal Federal brasileiro parte dos mesmos pressupostos principiológicos e de 
fundamentação que a decisão alemã de 1983.

Observou-se que a supramencionada Corte alemã condicionou a utilização de 
dados pessoais para pesquisa estatística à tomada de precauções no contexto do sigilo e 
da perda da característica pessoal individualizável dos dados, exigindo-se medidas aptas 
a assegurar o cidadão de que os dados dele tomados coercitivamente, com restrição à 
sua autodeterminação informativa por parte de órgão público, seriam protegidos e não 
transmitidos a terceiros indevidamente.
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Conforme análise do caso brasileiro, argumento similar foi proferido no sentido de 
que a combatida Medida Provisória nº 954/2020, que determinava o compartilhamento 
de dados individualizados dos cidadãos ao IBGE, não havia previsto em seu bojo quaisquer 
medidas de segurança aptas a resguardar os dados pessoais do cidadão, tendo somente 
previsto o sigilo estatístico posteriormente, mas sem qualquer outro esclarecimento 
quanto à segurança do tratamento e à transparência prévia de informações aos cidadãos, 
bem como sem relatório de impacto anterior ao tratamento dos dados.

Caso houvesse previsão de medidas de segurança, ponderar-se-ia sobre sua 
proporcionalidade e adequação em face da restrição imposta aos direitos dos titulares de 
dados pessoais pelo ente público. O compartilhamento, no Brasil, geraria a transferência 
de uma grande quantidade de dados pessoais identificáveis (200 milhões de dados) para 
que o IBGE pudesse realizar a pesquisa estatística PNAD (conforme noticiado, geralmente 
toma em torno de 70 mil domicílios por mês em sua amostra), não completamente 
delineados, no texto legal, nem adequadamente correlacionados com as finalidades 
específicas e necessárias à pandemia de COVID-19. 

A Ministra Rosa Weber, relatora do caso, entendeu que não havia interesse público 
legítimo nesse compartilhamento de dados individualizados e facilmente identificáveis de 
cidadãos brasileiros, bem como que a norma não oferecia condições para avaliação da sua 
adequação, proporcionalidade e necessidade face à restrição de direitos fundamentais.

Afirmou-se também na decisão do Supremo Tribunal Federal que havia violação 
aos direitos do art. 5º da Constituição Federal, quanto à privacidade (inciso X) e sigilo de 
dados (inciso XII), extraindo-se hermeneuticamente um direito fundamental à proteção 
de dados pessoais naquele caso concreto submetido à Corte Constitucional. No entanto, 
por ter sido proferida em sede liminar (apesar de referendada em plenário), concluiu-
se que a decisão não possui força vinculante a ponto de influenciar outros julgados dos 
tribunais inferiores, senão conceitualmente. 

Dessa forma, como exposto no presente trabalho nas palavras de alguns 
doutrinadores citados, há quem compreenda que já exista, para os titulares, um direito 
fundamental à proteção de dados pessoais em razão de exercício hermenêutico e força 
normativa implícita na Constituição Federal, advindos seja dos incisos X e XII quanto do 
§2º do art. 5º, tendo aquela decisão ilustrado o posicionamento da Corte Constitucional 
para decisões futuras sobre a matéria.

Entretanto, derivando-se tal direito dos incisos supramencionados do art. 5º, 
concluiu-se que não se projeta adequadamente a singular natureza do direito à 
proteção de dados pessoais, que não rivaliza esferas pública e privada, bem como que 
serve tanto para dados em trânsito quanto estáticos, em sentido diverso dos quais 
hermeneuticamente se originou na decisão referida. De todo modo, concluiu-se que, 
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no momento, os titulares podem invocar um direito fundamental, que pode ou não ser 
vislumbrado hermeneuticamente pelo julgador em diversos casos concretos a serem 
trazidos ao Poder Judiciário.

Em outro sentido, explanou-se que há quem vislumbre insegurança jurídica em 
se declarar um direito que não esteja expressamente previsto na Constituição Federal, 
posto que está tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Emenda Constitucional nº 
17/2019, destinado a inserir expressamente no art. 5º o inciso LXXIX, veiculando um direito 
autônomo à proteção de dados pessoais, nos termos do substitutivo, além de trazer em seu 
bojo a previsão constitucional de um órgão regulador independente como a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conferindo força normativa na mais alta escala 
hierárquica, vinculando outros Poderes ao seu regramento e já combatendo eventuais 
projetos de lei ordinária que viessem a pôr em risco a estrutura nacional protetiva de 
dados, bem como a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Dessa forma, concluiu-se que, em caso de aprovação da PEC 17/2019, seguramente 
haverá um autônomo direito fundamental à proteção de dados pessoais dos titulares 
expressamente previsto na Constituição Federal, sem necessidade de exercício 
hermenêutico e sem comprometer sua peculiar natureza.

Assim, respondendo de forma clara e exata a pergunta que intitula o presente artigo, 
é possível argumentar que há um direito fundamental à proteção de dados pessoais, 
porém está sujeito à discricionariedade do julgador quanto à força constitucional, a cada 
caso submetido ao Poder Judiciário brasileiro. 

Referências:

ABRUSIO, Juliana. MARANHÃO, Juliano. CAMPOS, Ricardo. A proteção de dados pessoais no STF e 
o papel do IBGE. CONJUR. 29 de maio de 2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-
mai-29/maranhao-campos-abrusio-protecao-dados-stf-ibge. Acesso em: 1 set. 2020.

BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2020.

BIONI, Bruno Ricardo. ALVES, Fabrício da Mota. A importância da PEC de proteção de dados 
mesmo após o histórico julgamento do STF. JOTA Info. 16 de junho de 2020. Disponível em: /www.
jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-importancia-da-pec-de-protecao-de-dados-mesmo-apos-o-
historico-julgamento-do-stf-16062020. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal... 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016. Regulamenta a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 
2014, para tratar das hipóteses admitidas.... Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2015-2018/2016/decreto/d8771.htm. Acesso em. 1 set. 2020.



Justiça, sociedade e direitos humanos

104SUMÁRIO

BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 1 set. 
2020.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011. Lei do Cadastro Positivo. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12414.htm. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 1 set. 2020.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Medida Provisória nº 954, de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre o compartilhamento 
de dados por empresas de telecomunicações... Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv954.htm. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Lei no 13.853, de 09 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para 
dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados; e dá outras providências. Disponível em: 07 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 6.389 Distrito Federal. Voto Conjunto ADIs 6.389, 6.390, 6.393, 6.388 e 
6.387. Ministro Gilmar Mendes. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/pandemia-reforca-
necessidade-protecao.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno - Compartilhamento de dados de usuários de telefonia. 
Publicado pelo canal STF. 7 mai. 2020. Vídeo (39 min 10 s). Disponível em: https://youtu.be/
qnU5UV5wmkE. Acesso em: 12 jul. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno - Dados de usuários de telefonia. Publicado pelo canal 
STF. 8 mai. 2020. Vídeo (2h 50 min 2 s). Disponível em: https://youtu.be/84M0nOQhQXo. Acesso 
em: 12 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública... Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-
2022/2020/Lei/L13979.htm. Acesso em: 15 jul. 2020.

BRASIL. Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020. Promulga o texto revisado do Regulamento 
Sanitário Internacional... Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/
Decreto/D10212.htm. Acesso em: 16 jul. 2020.

BRASIL. Decreto nº 10.474 de 26 de agosto de 2020. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos... Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10474.htm. Acesso em: 1 set. 2020.



Justiça, sociedade e direitos humanos

105SUMÁRIO

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Coleta por telefone. Pesquisas do IBGE estão 
em campo com rotina ajustada à pandemia de coronavírus... Disponível em: https://respondendo.
ibge.gov.br/coleta-por-telefone.html. Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Emenda à Constituição nº 17/2019. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2210757. Acesso em: 
1 set. 2020.

BRASIL. Senado Federal. Proposta de Emenda à Constituição n° 17, de 2019. Disponível em: http://
legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documentodm=7925004&ts=1571776979155&disposition=inline. 
Acesso em: 1 set. 2020.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta De 
Emenda À Constituição nº 17, de 2019. Complementação de voto do relator. Disponível em: https://
www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1844229. Acesso em: 1 set. 
2020.

CUBILLO, Julio. La inteligencia empresarial en las pequeñas y medianas empresas competitivas de 
América Latina: algunas reflexiones. Ciência da Informação, Brasília, v.26, n.3, p.235-242, set./dez. 
1997.

DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais: elementos da formação da Lei 
geral de proteção de dados. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

FRITZ, Karina Nunes. É inconstitucional o acesso irrestrito de autoridades a dados pessoais dos 
cidadãos. Migalhas, 21 de julho de 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/
german-report/330961/e-inconstitucional-o-acesso-irrestrito-de-autoridades-a-dados-pessoais-
dos-cidadaos. Acesso em: 1 set. 2020.

GALLINDO, Sergio Paulo Gomes. STIVELBERG, Daniel T. SILVA, Evellin D. Proteção de dados 
pessoais como direito fundamental autônomo e competência legiferante privativa da união. 
Migalhas. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/314538/protecao-de-dados-
pessoais-como-direito-fundamental-autonomo-e-competencia-legiferante-privativa-da-uniao. 
Acesso em: 17 de maio de 2020.

IDP ONLINE. Minicurso: Direito Digital [Aula 1]. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?reload=9&reload=9&v=qc5eVZZTyro&feature=youtu.be. Acesso em: 1 set. 2020.

LIMA, Caio César. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega. BLUM, Renato Ópice (Coord.). LGPD: Lei Geral 
de Proteção de Dados comentada. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2019.

MALDONADO, Viviane Nóbrega. O tempo é o senhor da razão. LinkedIn. Junho de 2020. 
Disponível em: https://www.linkedin.com/posts/viviane-n%C3%B3brega-maldonado_o-tempo-
%C3%A9-o-senhor-da-raz%C3%A3o-a-c%C3%A9lebre-frase-activity-6667425606780694528-
kpYp. Acesso em: 1 set. 2020.

MALDONADO, Viviane Nóbrega. BLUM, Renato Ópice (Coord.). LGPD: Lei Geral de Proteção de 
Dados comentada. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento


Justiça, sociedade e direitos humanos

106SUMÁRIO

MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de 
um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. MENDES, Laura Schertel. A encruzilhada 
da proteção de dados no Brasil e o caso do IBGE. Migalhas, 24 de abril de 2020. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-abr-24/laura-shertel-mendes-encruzilhada-protecao-dados. 
Acesso em: 1 set. 2020.

MENDES, Laura Schertel. Decisão histórica do STF reconhece direito fundamental à proteção 
de dados pessoais. JOTA Info. 10 de maio de 2020. Disponível em: www.jota.info/opiniao-e-
analise/artigos/decisao-historica-do-stf-reconhece-direito-fundamental-a-protecao-de-dados-
pessoais-10052020. Acesso em: 1 set. 2020.

MENDES, Laura Schertel. Proteção de dados pessoais: fundamento, conceitos e modelo de 
aplicação. Panorama Setorial da Internet. Privacidade e dados pessoais, a. 11, n. 2, 17 de julho 
de 2019. Disponível em: https://cetic.br/media/docs/publicacoes/6/15122520190717-panorama_
setorial_ano-xi_n_2_privacidade_e_dados_pessoais.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

MENDES, Laura Schertel. Autodeterminação informacional: origem e desenvolvimento conceitual 
na jurisprudência da Corte Constitucional alemã. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas. DONEDA, Danilo. 
MENDES, Laura Schertel (Coord.). Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.708/2018): a caminho da 
efetividade: contribuições para a implementação da LGPD. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2020.

MENKE, Fabiano. A Proteção de Dados e o Direito Fundamental à Garantia da 
Confidencialidade e da Integridade dos Sistemas Técnico-Informacionais no Direito Alemão. 
Revista Jurídica Luso-Brasileira, a. 5, n. 1., 2019. Disponível em: http://www.cidp.pt/revistas/
rjlb/2019/1/2019_01_0781_0809.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

MENKE, Fabiano. BIONI, Bruno. As implicações teóricas e práticas da ADIN 6387 na proteção de 
dados como um direito autônomo. Publicado pelo canal Data Privacy Brasil. 9 jul. 2020. Vídeo (1 hr 
34 min 49 s). Disponível em: https://youtu.be/Q7ZOs77CpZo. Acesso em: 12 jul. 2020.

MIRANDA, Roberto Campos da Rocha . O uso da informação na formulação de ações estratégicas 
pelas empresas. Ciência da Informação, Brasília, v.28, n.3, p.284-290, set./dez. 1999.

MORAES, Maria Celin Bodin de. QUEIROZ, João Quinelato de. Autodeterminação informativa 
e responsabilização proativa: novos instrumentos de tutela da pessoa humana na LGPD. In: 
Cadernos Adenauer XX (2019), Proteção de dados pessoais: privacidade versus avanço tecnológico, 
n.3., outubro de 2019. pp. 113-136. Disponível em:https://www.kas.de/documents/265553/265602/
Caderno+Adenauer+3+Schutz+von+persönlichen+Daten.pdf/476709fc-b7dc-8430-12f1-ba21564cde
06?version=1.0&t=1571685012573. Acesso em: 18 de maio de 2020.

NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 18 julho 2020.

NAVARRO, Ana Maria Neves de Paiva. O Direito Fundamental À Autodeterminação Informativa. 
Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=86a2f353e1e6692c. Acesso em: 1 
set. 2020.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Folha informativa COVID-19 - Escritório da 
OPAS e da OMS no Brasil. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_
content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875. Acesso em: 20 out. 2020.



Justiça, sociedade e direitos humanos

107SUMÁRIO

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 
OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data. 1980. Disponível em: https://www.oecd.org/internet/ieconomy/
oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm. Acesso em: 1 
set. 2020.

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO. Directiva 95/46/CE, de 24 de Outubro de 1995. Relativa 
à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.... 
Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:31995L0046. Acesso em: 1 
set. 2020.

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO. Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016. 
Relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento... Disponível em: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679. Acesso em: 1 set. 
2020.

RIELLI, Mariana; ZANATTA, Rafael A. F.; FAVARO, Iasmine; VERGILI, Gabriela. Os dilemas do Direito 
Constitucional à proteção de dados. JOTA Info. 25 de nov. de 2019. Disponível em: www.jota.info/
opiniao-e-analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/os-dilemas-do-direito-
constitucional-a-protecao-de-dados-25112019. Acesso em: 21 mai. 2020.

RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Tradução de Danilo 
Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.387 Distrito Federal. 
Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. Ministra Relatora: 
Rosa Weber. Brasília, 24 de abril de 2020. Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf. Acesso em: 1 set. 2020.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. SCHREIBER, Anderson. PEC 17/19: Uma 
Análise Crítica. GEN JURÍDICO. Disponível em: http://genjuridico.com.br/2019/07/19/analise-critica-
pec-17-2019/. Acesso em: 1 set. 2020.

TEPEDINO, Gustavo. TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. Capítulo 10. Consentimento e proteção de 
dados pessoais na LGPD. In: FRAZÃO, Ana Frazão. TEPEDINO, Gustavo. OLIVA, Milena Donato 
(Coord). Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito brasileiro. 1. ed. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

UNIÃO EUROPEIA. Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2000/c 364/01). 18 de 
dezembro de 2000. Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf. 
Acesso em: 1 set. 2020.

VIOLA, Mario. Transferência de dados entre Europa e Brasil: Análise da Adequação da Legislação 
Brasileira, 2019. Disponível em: https://itsrio.org/wp-content/uploads/2019/12/Relatorio_UK_Azul_
INTERACTIVE_Justificado.pdf. Acesso em: 23 de maio de 2020.

VIOLA, Mario. ITAGIBA, Gabriel. Capítulo 1 – Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. In: Marco 
Civil da Internet: jurisprudência comentada. Coordenadores: SOUZA, Carlos Affonso. LEMOS, 
Ronaldo. BOTTINO, Celina. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2017.

WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Cambridge, v. 
4, n. 5, p. 193-220, dec. 1890. Disponível em: http://bit.ly/2VSsbCE. Acesso em: 18 de maio de 2020.



Justiça, sociedade e direitos humanos

108SUMÁRIO

DIREITO PENAL E PROTEÇÃO DE ANIMAIS1

João Alves Teixeira Neto2

I 
Expondo a questão

A nossa investigação nos leva a expor uma questão que diz respeito ao âmbito 
dos fundamentos da dogmática jurídico-penal. Trata-se da pergunta pela possibilidade 
de os animais serem titulares de bens jurídico-penais, ela poderá ser assim formulada: 
poderíamos reconhecer os animais como titulares de bens jurídico-penais? 

II 
O que é a tutela penal de animais?

Sabemos que a proteção de animais por meio do direito penal não é uma novidade, 
sobretudo na Alemanha, onde foi criado o tipo penal de crueldade contra animais no ano 
de 1838, previsto no Código Penal da Saxônia.(3) Poderíamos arriscar dizer que a tutela 
penal de animais, de um jeito ou de outro, integra uma espécie de âmbito temático 
clássico da dogmática jurídico-penal.(4) 

Em diferente momentos da história do direito penal, variados autores da dogmática 
jurídico-penal, de Binding(5) a Roxin,(6) por exemplo, enfrentaram o tema. Entretanto, a 
tutela penal de animais poderá ser percebida ainda como um problema em aberto para a 
dogmática,(7) o que nos leva, sem qualquer forma de hesitação, a questionar as razões que 
sustentariam esse estado da questão.

1 Texto com base na conferência apresentada na Universidade de Osnabrück, Alemanha, em 07.07.2016.
2 Pesquisador Convidado da Universität Hamburg. 
3 HAEBERLIN, Carl Franz Wilhelm Jérôme. Grundsätze des Criminalrechts: Nach den neuen deutschen 

Strafgesetzbüchern. Leipzig: Friedrich Fleischer Verlag, 1848. p. 319 e 320; KRAEMER, Alexandra. Tierschutz 
und Strafrecht: Luxus oder Notwendigkeit ? Berlin: Logos Verlag, 2011. p. 4; WIEGAND, Klaus Dieter. Die 
Tierquälerei: ein Beitrag zur historischen, strafrechtlichen und kriminologischen Problematik der 
Verstöße gegen §17 Tierschutzgesetz. Lübeck: Verlag Max Schmidt-Römhild, 1979. p. 32.

4 Com a expressão “âmbito temático clássico” queremos significar, aqui, um conjunto de temas que 
aparecem e desafiam a dogmática jurídico-penal já com uma antiguidade secular. 

5 BINDING, Karl. Die Normen und ihre Übertretungen: Eine Untersuchung über die Rechtmässige Handlung 
und die Arten des Delikts. Tomo I [Normen und Strafgesetze]. 4ª ed. Leipzig: Verlag von Felix Meiner, 1922. 
p. 347.

6 ROXIN, Claus. Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I: Grundlagen – Der Aufbau der Verbrechenslehre. 4ª ed. 
München: Verlag C.H Beck, 2006. p. 671.

7 Compreendemos a tutela penal de animais como um “problema em aberto” para a dogmática jurídico-
penal porque teríamos, ainda hoje, muito mais questões que respostas sobre esse âmbito de intervenção, 
que inevitavelmente desafia de modo singular os limites do direito penal. 
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Diversas razões, que poderiam nos levar a diferentes respostas, acenam-nos para 
um fio condutor comum, uma questão que parece atravessar a pluralidade de problemas 
que teríamos como apontar na tutela penal de animais: a questão da própria legitimidade 
dos chamados crimes contra animais.

A considerar um quadro referencial teórico que reconheça a tarefa do direito 
penal como a exclusiva proteção subsidiária de bens jurídicos,(8) poderíamos começar 
perguntando pelo bem jurídico ou pelos bens jurídicos que seriam tutelados no tipo 
penal de crueldade contra animais: seriam os sentimentos humanos de piedade e 
compaixão para com os animais? Deveríamos, nesse caso, primeiro perguntar pela própria 
legitimidade da tutela penal de sentimentos: haveria, hoje, algum espaço ainda para os 
chamados “crimes de proteção de sentimento”?(9)

Somos inevitavelmente conduzidos a uma resposta negativa, a considerar que o 
direito penal, em um Estado Democrático de Direito, deverá visar somente a tutela de 
valores objetivos. A considerar o sistema de proteção jurídica de animais na Alemanha, 
somos levados a buscar orientação no § 1º da Lei de Proteção dos Animais para tentarmos 
identificar possíveis ou prováveis bens jurídicos que seriam tutelados por meio do tipo 
penal de crueldade contra animais. O dispositivo traz a seguinte redação: 

O objetivo desta lei, com a responsabilização dos seres humanos, é proteger 
a vida e o bem-estar dos animais enquanto cocriaturas. Ninguém poderá, 
sem motivo razoável, causar dor, sofrimento ou lesão a um animal.(10)

A partir da orientação trazida pelo dispositivo, que acena para a proteção da vida e 
do bem-estar dos animais, enquanto objetivo perseguido pela lei, poderemos perguntar 
se estes seriam os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal de crueldade contra animais,(11) 
positivado no § 17 da referida lei, que traz a seguinte redação: 

Será punido com pena privativa de liberdade de até três anos ou multa, 
quem: 1. Matar um animal vertebrado sem motivo razoável; 2. Infligir a um 
animal vertebrado: a) consideráveis dores ou sofrimentos por mera crueldade 
ou b) consideráveis dores ou sofrimentos prolongados ou repetidos.(12)

8 Ver, por todos, COSTA, José de Faria. Direito penal. Lisboa: Imprensa Nacional, 2017. p. 21.
9 HÖRNLE, Tatjana. Grob anstößiges Verhalten. Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus. 

Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004; HÖRNLE, Tatjana. Der Schutz von Gefühlen im StGB. 
In: HEFENDEHL, Roland; HIRSCH, Andrew von; WOHLERS, Wolfgang (Orgs.). Die Rechtsgutstheorie: 
Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel? Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2003.

10 Tierschutzgesetz, 24 de julho de 1972 [alterada em 28 de julho de 2014], Erster Abschnitt, Grundsatz, § 1. 
11 Kraemer apresenta essa hipótese: “os bens jurídicos da norma penal [de crueldade contra animais], com 

isso, apenas podem ser a vida e o bem-estar dos animais”. (KRAEMER, Alexandra. Tierschutz und Strafrecht: 
Luxus oder Notwendigkeit? Berlin: Logos Verlag, 2011. p. 77).

12 Tierschutzgesetz, 24 de julho de 1972 [alterada em 28 de julho de 2014], Erster Abschnitt, Grundsatz, § 17.
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Poderíamos perguntar, também, pela possibilidade de os animais titularizarem tais 
bens jurídicos, o que nos remeteria de volta ao questionamento originário: poderiam os 
animais serem reconhecidos como titulares de bens jurídico-penais?

Precisaremos assumir a tentativa de lançar algumas luzes na escuridão de 
determinados pressupostos, preparando um solo teórico para que a pergunta possa 
ser colocada sem o obscurecimento pelas mais corriqueiras formas de incompreensão 
preliminar. Teremos de estar atentos, em um primeiro momento, a três pontos essenciais: 
(1º) a pergunta pela possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais 
não é uma pergunta pela possibilidade de os animais terem direitos subjetivos; (2º) a 
pergunta pela possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais não é 
uma pergunta sobre o direito penal ambiental; (3º) a pergunta pela possibilidade de os 
animais serem titulares de bens jurídico-penais não é uma pergunta pela tutela penal da 
moral;

Em relação ao primeiro ponto, precisaremos ter a clareza de princípio quanto à 
distinção entre bem jurídico e direito subjetivo. Operamos com essa distinção, desde 
Birnbaum até hoje,(13) e ela nos faz perceber que para reconhecermos os animais como 
titulares de bens jurídico-penais não precisaremos, necessariamente, conceder que eles 
sejam sujeitos de direitos.

Em relação ao segundo ponto, teremos de observar a enorme diferença e distância 
que há entre a tutela penal de animais e a tutela penal do meio ambiente, o que leva Greco 
a afirmar que “só se pode admitir [...] que existe um delito de crueldade com animais, 
porque a proteção de animais não é proteção do meio ambiente”.(14) 

Em sentido amplo, é claro que por meio da tutela penal do meio ambiente se 
tutelam animais. Mas não o animal individualmente considerado, estando em questão 
a tutela de uma coletividade de animais: a fauna. No sistema jurídico-penal alemão, a 
clareza sobre essa distinção se dá de uma forma objetiva, pois o tipo penal de crueldade 
contra animais está positivado na própria Lei de Proteção dos Animais, ao contrário do 
sistema jurídico-penal brasileiro, em que esse tipo penal está localizado na Lei de Crimes 
Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

Em relação ao terceiro ponto a ser esclarecido, devemos ter a consciência que a 
proteção de animais não deveria ser compreendida no âmbito de proteção da ordem 
moral, como ainda era, com amplas margens de consenso, no começo do século XX.(15) 

13 BIRNBAUM, Johann Michael Franz. Ueber das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe des 
Verbrechen mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung. Archiv des Criminalrechts. 
Neue Folge, 1834. p. 149-194.

14 GRECO, Luís. Proteção de bens jurídicos e crueldade com animais. Revista Liberdades, nº 3, jan/abr, 2010. 
p. 47-59. p. 53.

15 Ver, por todos, KLENK, Philipp. Tierquälerei und Sittlichkeit. Langensalza: Verlag von Hermann Beyer & 
Söhne, 1902. p. 31 e seg.
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No paradigma constitucional vigente, não poderemos conceder que o tipo penal de 
crueldade contra animais possa visar a tutela de sentimentos, como o sentimentos de 
piedade e compaixão. 

Se compreendermos que a tutela subsidiária de bens jurídicos é a exclusiva tarefa do 
direito penal, de modo a recusarmos a legitimidade dos tipos penais sem bens jurídicos, 
deveremos atentar para que os bens jurídico-penais reflitam valores objetivos, passíveis 
de ofensa objetiva, a excluir qualquer possiblidade de reconhecermos sentimentos que 
pudessem ser tutelados pelo direito penal.

III 
A ontológica diferença entre homem e animal como condição de possibilidade para 

o reconhecimento dos animais enquanto titulares de bens jurídico-penais

Ao superarmos as questões colocadas nos três pontos apresentados, surge 
a necessidade de enfrentarmos uma outra questão, que poderá ser analisada 
predominantemente no registro das condições de possibilidade. Estamos frente a uma 
questão que poderá ser enfrentada em nível teórico-filosófico, o que nos permitirá, 
posteriormente, operar em nível teórico-dogmático com uma maior consciência dos 
pressupostos não-empíricos que sustentam o fenômeno jurídico-penal em análise. Trata-
se da seguinte questão: seria a pergunta pela possibilidade de os animais serem titulares 
de bens jurídico-penais uma pergunta pela igualdade entre homem e animal?

Em relação a essa questão, não parece razoável a tentativa de vislumbrar a 
igualdade de interesses entre homem e animal, apesar de todo o esforço teórico de 
Singer, sobretudo ao sustentar essa ideia em Libertação Animal.(16) Não obstante a 
pergunta pela possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais passar 
ao largo da discussão sobre a igualdade entre homem e animal, a refutação da ideia de 
igualdade e a demonstração da diferença nos ajuda a lançar luzes em alguns pressupostos 
normalmente não discutidos, que estão no âmbito das condições de possibilidade, o 
âmbito propriamente filosófico, que antecede o conhecimento dogmático.

Uma das mais fundamentais diferenças entre homem e animal diz respeito ao modo 
de se relacionar com o mundo. Heidegger analisou ontologicamente essa diferença na 
obra Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude e solidão. Para o filósofo, 
o animal seria “pobre de mundo”, enquanto que o homem seria “formador de mundo”,(17) 
e essa distinção não traria qualquer conotação depreciativa ou antropocêntrica-radical.

16 SINGER, Peter. Animal Liberation: The definitive classic of the animal movement. New York: HarperCollins 
Publishers, 2009. p. 5; SINGER, Peter. Ética Prática. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
2002. p. 66.

17 HEIDEGGER, Martin. Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão. Trad. Marco 
Antônio Casanova. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. p. 230.
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Ao possuir o existencial da compreensão,(18) o homem seria “formador de mundo”, 
pois teria não somente o acesso aos entes, mas ao ente enquanto ente. Já o animal seria 
“pobre de mundo” pela ausência desse mesmo existencial. Ele teria acesso aos entes e, 
por isso, possuiria mundo, mas não teria acesso ao ente enquanto ente. 

Exemplificando, o lagarto poderia deitar sobre uma pedra ao sol. Ele sentirá o calor 
da pedra e perceberá a luminosidade do sol, mas não saberá que a pedra é pedra e que o 
sol é sol, pois não possui acesso ao ente enquanto ente. Ele precisaria da linguagem para 
compreender, para saber o que “é”, já que “a linguagem é a casa do ser”.(19) 

No idêntico cenário do exemplo, o homem poderia deitar-se sobre a pedra, ao lado 
do lagarto, banhando-se com o sol. Mas, ao contrário do lagarto, ele poderá compreender 
que o lagarto é lagarto, poderá até mesmo fazer apontamentos mineralógicos sobre a 
pedra ou, ainda, apontamentos sobre a constituição física do lagarto; e, com o existencial 
da compreensão, esse mesmo homem poderá aprender cada vez mais e, assim, ampliar o 
seu mundo, tanto em extensão de conhecimentos, quanto em profundidade. Ele poderá, 
por essas razões, formar o seu mundo e se autodescrever como “formador de mundo”.

As vantagens de ser “formador de mundo” se traduzem em uma forma de poder 
sobre o “pobre de mundo”. Ao dispor da força do compreender, por conta da diferença que 
há entre os dois entes, o homem poderá submeter o animal ao sofrimento desnecessário 
e em nível intolerável. Então, esse mesmo poder deverá ser reconhecido como um 
poder-dever, uma vantagem que lhe traz responsabilidades. Podemos falar, assim, que o 
homem possuiria um poder-dever de cuidado para com os animais. Estaríamos frente a 
um cuidado com a especial fragilidade do animal, fragilidade que o leva a ser dominado 
pelo homem. 

Nesse quadro teórico, portanto, a proteção dos animais não estaria assentada na 
igualdade entre homem e animal, mas antes na diferença. É na diferença, e pela diferença, 
que o animal se deixa mostrar como um ser especialmente frágil, que possui interesses 
vitais – não raramente conflitantes com os do homem – e que, inevitavelmente, necessitará 
da proteção de tais interesses contra as mais intoleráveis formas de crueldade.

Portanto, a igualdade entre homem e animal não seria uma premissa para o 
reconhecimento dos animais como titulares de bens jurídico-penais, mas a diferença 
entre os dois entes poderá ser.

18 HEIDEGGER, Martin. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2006. p. 144 e seg.
19 HEIDEGGER, Martin. Brief über den Humanismus. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1967. p. 145.
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IV 
Sobre a titularidade dos valores “vida” e “bem-estar”

A partir da compreensão da vulnerabilidade do animal perante o homem, 
poderíamos procurar identificar a titularidade dos valores “vida” e “bem-estar”, positivados 
no § 1º da Lei de Proteção de Animais alemã. Quem seriam os titulares desses valores? 
Homem ou animal? Quem propriamente seria possuidor desses interesses vitais?

A dogmática jurídico-penal, imersa naquilo que já foi chamado de miopia 
antropocêntrica, dirá – por meio de muitos dos seus autores – que se houver titular 
dos valores “vida-animal” e “bem-estar-animal”, então esse titular deverá ser o homem. 
Mas seria razoável essa compreensão? E se pudéssemos pensar “fora” do paradigma 
antropocêntrico-radical, se pudéssemos pensar o fenômeno sem presumir de modo 
absoluto que todos os “interesses da vida”(20) necessariamente serão humanos?

Então, poderíamos colocar em liberdade um horizonte de compreensão em que 
os chamados “crimes contra animais” seriam efetivamente percebidos como crimes 
contra os interesses da vida dos animais, e não precisaríamos eclipsar a existência de um 
verdadeiro bem jurídico tutelado por meio do tipo penal de crueldade contra animais, 
nem precisaríamos recorrer a uma hipótese antiliberal e que poderia ser considerada 
descolada da realidade da vida concreta, a exemplo da interpretação da crueldade como 
crime contra os sentimentos de piedade e compaixão, no contexto de proteção da ordem 
moral nas relações entre homem e animal.(21) 

Poderemos, desse modo, superar as limitações antropocêntrico-radicais na 
compreensão do fenômeno da tutela penal de animais e, então, quem sabe, o direito 
penal poderia encontrar, na proteção de animais, uma tarefa: a tutela da vida e do bem-
estar dos animais, enquanto bens jurídicos titularizados pelo próprio animal; despindo-
se de pré-compreensões que poderiam ser reconhecidas como obsoletas, já que sempre 
estarão sujeitas ao inescapável devir histórico que constantemente mudará o mundo do 
direito penal.

V 
O que fica?

A dogmática jurídico-penal pode e deve levantar a pergunta que poderia ser 
compreendida como fundamental para pensarmos a tutela penal de animais: a pergunta 
pela possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais.(22) Assumirmos 

20 LISZT, Franz von. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin: J. Guttentag Verlagsbuchhandlung, 1900. p. 
53.

21 Ver, por todos, LÖÖCK, Carmen. Das Tierschutzstrafrecht nach Einfügung der Staatszielbestimmung 
‘Tierschutz’ in das Grundgesetz (Art. 20a GG): Theorie und Praxis. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. p. 70.

22 TEIXEIRA NETO, João Alves. Aproximações à tutela penal de animais: desvelando a pergunta pela 
possibilidade de os animais serem titulares de bens jurídico-penais. Revista de Estudos Criminais, nº 65 
(2017). 
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a possibilidade de reconhecer os animais como titulares de bens jurídico-penais seria 
apenas uma forma – dentre tantas outras possíveis – de compreendermos o fenômeno 
da tutela penal de animais. Uma forma aberta às conquistas teóricas, gradualmente 
sedimentadas, que sinalizam para o desgaste do paradigma antropocêntrico-radical. 
Assim, seria possível colocarmos em liberdade uma compreensão que não se incomodará 
em desconfiar das absolutizações nas leituras dos conceitos e categorias, canonizados pela 
tradição, percebendo-se, nesse modo de refletir criticamente, a semente do progresso 
teórico.

Frankfurt am Main, 05 de julho de 2016.

(redação originária)

Porto Alegre, 05 de abril de 2019

(versão em português)
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A FORÇA RELACIONAL DE VALORES, JUSTIÇA, LIBERDADE E 
DIGNIDADE HUMANA

João Miguel Back1

1. Introdução

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a força relacional de valores, tais como, 
justiça, liberdade e dignidade humana. Tem como objeto de investigação as possíveis causas 
de preconceitos que geram uma depreciação sistemática que ataca constantemente 
estes valores, colocando em dúvida sua validade e credibilidade. O estudo lança um olhar 
sobre a natureza constitutiva da realidade valorativa, levando em conta especialmente a 
força relacional da realidade cultural, realidade criada pelo homem através da capacidade 
racional, e que estabelece a base real e efetiva de qualquer valor. 

A reflexão apresenta uma análise de algumas expressões preconceituosas repetidas 
no dia a dia, mas que carregam pretensões de verdade, muito comuns entre pessoas e 
grupos. Trata-se de análise de teses e sentenças fechadas, claramente sem senso crítico, 
e que, no conjunto da obra, representam a munição para diversos discursos e formas de 
discriminação, além de instaurar um clima geral de descrédito sobre a base valorativa, 
atingindo frontalmente a confiança na validade da ciência prática.

A partir de um olhar dialético, pretende-se estabelecer uma reflexão capaz de 
contrapor as afirmativas e convicções preconceituosas a outras teses mais elaboradas e 
justificadas, por meio de razões e premissas que possam elevar o nível da reflexão para um 
patamar de sínteses capazes de reestabelecer a confiança na força da razão, nas ciências 
que tem como base os valores. 

Os valores que compõem esta análise remetem aos temas centrais dos diversos 
Simpósios sobre Justiça, Sociedade e Direitos Humanos, realizados na Univates, que 
protagonizaram belíssimos círculos de reflexão.

2. O que está na origem da depreciação constante de valores?

Justiça e liberdade, sem sombra de dúvidas, são dois valores fundamentais para a 
sociedade. Mas por que então sofrem tanta desconfiança? Trata-se evidentemente de uma 
situação paradoxal, muito instigante. Por um lado, a busca incessante por estes valores e, 
de outro lado, a depreciação e desconfiança permanentes na sua possibilidade e eficácia. 
Enquanto muitas pessoas dedicam a maior parte de suas energias para conquistá-los, 

1 Doutorado em Filosofia. Professor da Univates. Email: jmback@univates.br 
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outros empreendem sistematicamente uma energia imensa contra a seu reconhecimento 
e validade. 

Por que os valores são constantemente colocados em dúvida? Sim, a liberdade 
muitas vezes é colocada em dúvida. Muitos a acusam como se ela fosse responsável de 
muitos males que pairam na sociedade. O mesmo também ocorre com outros valores, 
como, por exemplo, o valor da justiça, a dignidade humana, inclusive o amor, ele também 
não está imune a esta lógica de pensamento. Então cabe investigar a razão disso. Como 
entender que algo criado pelo próprio homem, uma realidade ideal, possa sofrer de 
tanta energia contrária a sua existência? Basta aprofundar um pouco o olhar para que 
se descortine todo este ambiente preocupante. Há um descrédito permanente, uma 
desconfiança em relação aos valores referenciais criados pelo homem através de sua 
cultura. Trata-se, sem dúvida, de um problema importante, que merece uma atenção 
especial. 

O problema se situa na ordem da razão prática, da práxis, diz respeito ao mundo de 
vida social, mundo regido pela vontade do homem, capaz de determinar a si mesmo, dirigir 
a sua vida em sociedade. É o mundo da vontade, da autonomia, não das determinações 
naturais, determinações heterônomas. A questão, portanto, é de natureza prática, trata-
se de um problema real, atual e instigante, que pode ser verificado em vários ambientes 
e situações. Por isso, merece uma investigação e análise cuidadosas. Mas por que este 
problema é tão persistente e recorrente? Talvez porque as pessoas tenham dificuldades 
em identificá-lo. Ou seria pela dificuldade em solucioná-lo, corrigi-lo? É certo que o 
problema existe. Basta prestar atenção nos discursos e falas que se ampliam e reverberam 
na atualidade, tanto nos campos de vida pessoal, na sociedade em geral e no campo 
profissional. Reiteradamente as pessoas são afrontadas com julgamentos e atitudes que 
colocam em dúvida os valores. 

Paira no ar um ceticismo em relação à natureza valorativa e seus correlatos. Isto 
fica evidenciado em discursos, falas e gestos que se ampliam em diversos ambientes. 
Senão vejamos: Quantas vezes são afirmadas teses tais como: “a liberdade demais faz 
mal”. Mesmo querendo indicar, neste contexto, a questão da medida, apontando para 
a demasia, o problema permanece, pois sendo “liberdade demais”, ainda assim se trata 
inegavelmente de liberdade. Sabe-se que a quantidade não anula a qualidade. Já desde 
a filosofia grega se aprendeu a lição: A razão reta é a razão equilibrada. Mas Aristóteles 
já advertia de que não se trata de uma lógica quantitativa, mas qualitativa, sendo que a 
medida é um elemento interno do conceito, quantidade e qualidade são correlacionais, 
não exteriores um ao outro. 

O verdadeiro conceito harmoniza intrinsicamente quantidade e qualidade. O 
conceito de fidelidade, do valor fidelidade, por exemplo, não envolve medidas externas, 
apenas razões internas. Portanto, não tem sentido submeter a o raciocínio de meio termo 
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(razão reta) a uma lógica geométrica, lógica quantitativa. A pergunta sobre a quantidade de 
traições permitidas dentro de uma escala matemática não tem sentido quando se avalia 
uma condição de valor, de fidelidade. A equação do meio termo racional se estabelece 
com razões, não pelo cálculo geométrico. A razão reta representa equilíbrio, pondera 
todas as razões de uma realidade complexa. Não faz sentido calcular uma quantidade 
externa para apontar o equilíbrio qualitativo interno da coisa, realidade valorativa, num 
juízo de valor. 

Esta desconfiança em relação aos valores impacta diretamente a questão da 
liberdade, da mesma forma que atinge outros valores, como a justiça e a verdade. Quando 
se trata de questões que envolvem a justiça, percebe-se a mesma raiz do problema. O 
ceticismo, relativismo e subjetivismo não são menores neste caso. Afirmações como: “não 
vamos falar de justiça, porque a justiça depende de cada um, de cada contexto”, “o Direito 
(Curso de Direito) não trata de justiça, mas tão somente de legalidade”; ainda, “cada área 
de saber tem a sua própria compreensão de justiça”. Outras afirmativas como: “conduta 
justa é aquela que segue os parâmetros legais (contrato...)”; “cada um tem em si mesmo 
a medida do que é justo”; “não há referência objetiva para avaliar a justiça, avaliar se uma 
relação é justa ou não”; “justiça não passa de uma simples percepção de cada indivíduo”. 

Há uma desqualificação reiterada e sistemática dos conceitos valorativos, negando 
sua força e importância. Raciocínios desta natureza, muitas vezes, não são conscientes, nem 
explícitos. Mas as consequências não são poucas. Nega-se especialmente a possibilidade 
de racionalidade forte, que possa desenvolver, com segurança, reflexões críticas e rigorosas 
em torno de valores e juízos. São posturas relativistas e subjetivistas que alimentam um 
espírito de descrença que vai minando, de forma fulminante, os pressupostos necessários 
à racionalidade comunicativa, sobretudo na reflexão em torno de questões pertinentes à 
realidade axiológica. Transmitem a ideia de que a investigação em torno destas temáticas 
valorativas não tem força de validade, algo necessário ao status de ciência. Assim, as 
questões relacionadas ao tema da justiça, do valor da justiça, também são depreciadas 
e enfraquecidas. Alega-se que sempre, ad infinitum, haveriam alternativas, variáveis, 
ainda não postas e consideradas. Nota-se, assim, um erro fundamental nesta forma de 
pensar, o desconhecimento de que todas as formas de ciência são relativas, de alguma 
forma, pois mesmo nas ciências naturais, onde se deposita tanta confiança, também se 
reserva este caráter aberto, uma vez que sempre podem e devem ser consideradas novas 
possibilidades teóricas. Porém, isto não faz com que estas ciências não mereçam créditos, 
que não sejam confiáveis. 

O descrédito dirigido às ciências sociais, em especial ao caráter valorativo e 
normativo, deve-se muito a incompreensão da realidade valorativa, à natureza dos juízos 
de valor. A convicção é de que nas análises e problematizações sempre ficariam de fora 
outros elementos ainda não colocados à mesa, comprometendo a avaliação e julgamento. 
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O problema insolúvel estaria no fato de que nas ciências sociais, especialmente nas 
questões diretamente normativas, em qualquer afirmação e teoria, caberiam sempre 
outras respostas igualmente válidas. As razões estariam no caráter subjetivista e relativista, 
uma vez que sempre poderiam ser considerados outros aspectos, especialmente devido à 
subjetividade do apreciador, que imprime medidas singulares na percepção da realidade. 

Nega-se, portanto, a possibilidade de constituir um quadro razoável, uma moldura 
objetiva, capaz de estabelecer percepções, avaliações e julgamentos seguros sobre a 
realidade, mesmo que ela seja uma realidade complexa, onde o acesso será sempre ainda 
de caráter de aproximação, com a formulação de juízos sempre abertos. 

Seguindo neste caminho, além da liberdade e justiça, pode-se verificar o mesmo 
problema em relação à dignidade humana. Questiona-se também este valor, este 
princípio. Esta posição tem consequências enormes para a racionalidade, sobretudo nas 
questões de consciência social, moral, ética, jurídica, política, dentre outros campos. Neste 
cenário, não faria sentido propor a validade do princípio universal da dignidade humana, 
por exemplo. 

Este risco existe, é real. Há uma percepção frequente no senso comum de que a 
própria defesa da dignidade humana universal é descabida, injusta. Inclusive, estes acusam 
fortemente a quem defende estes direitos. Reputam aos defensores dos direitos humanos 
como pessoas não gratas, pessoas do mal, sempre com más intenções, que atrapalham a 
sociedade. Alegam que estes sujeitos provocam a insegurança social e jurídica. Chega-se 
até mesmo a afirmar que “a culpa por grande parte dos crimes, e pela criminalidade em 
geral, é dos defensores dos direitos humanos”. Há uma inversão de valores implícita nesta 
forma de pensar.

Infelizmente este quadro é mais comum do que se possa imaginar a primeira 
vista. Em diversos grupos sociais circula uma lógica de desqualificação permanente dos 
valores, como, por exemplo, o da dignidade humana, do direito à dignidade de “A” ou “B”, 
e assim, também de quem os defende. Pelo princípio da coerência, há que se observar 
que em desqualificando o valor se desqualifica necessariamente também os defensores 
do mesmo. Fundamentalmente, lançam-se dúvidas fulminantes sobre a possibilidade e a 
pertinência dos direitos humanos fundamentais. 

Este cenário leva a uma pergunta central: O problema está no valor em si dos direitos 
fundamentais, na sua potência, ou na forma de justificá-los? Faz sentido atacar a quem 
defende valores? Os valores são basilares no caráter normativo da sociedade. Como a 
sociedade poderia orientar e julgar condutas sociais se não houvesse valores referenciais? 
Como poderia a sociedade contar com os bens sociais produzidos pelas instituições se 
estas não pudessem ser avaliadas de forma valorativa, instituídas para produzir bens de 
interesse social?
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Após a análise destas percepções relativas à base valorativa, na ilustração com os 
valores de liberdade, justiça e dignidade, cabe analisar ainda a questão do amor. Será que 
o amor também sofre deste mesmo mal, do descrédito em relação ao seu valor? 

Primeiro, é preciso verificar se o amor pode ser considerado um valor em si. Na 
mesma linha do que foi apresentado até aqui, verifica-se que o amor também não escapa a 
essa lógica implacável, destrutiva e perversa. Sofre dos mesmos preconceitos cristalizados 
pelo senso comum. Chama a atenção que, quanto mais preconceituosas forem as 
opiniões, com mais força elas serão expressas e impostas. Quanto mais superficiais, mais 
dogmáticas serão na sua forma de evocação. Isto complica ainda mais a condição psíquica 
para se superar este problema. 

Senão vejamos: com frequência se afirma: “amar demais os filhos é a causa da 
maioria dos problemas na educação dos mesmos”. Pais confessam que, “por amor deram 
tudo aos filhos, e que foi esta a causa da má educação destes filhos”. Mas cabe aqui uma 
pergunta: uma ação amorosa pode estragar um filho? Algo bom pode produzir algo 
ruim? Se o amor é bom, amar não o seria? Como, então, pode o amor ser a causa de um 
mal? Talvez seja o caso de verificar outra hipótese: Será que a causa do erro não foi algo 
diferente do amor, algo como, por exemplo, talvez a falta de limites ensinados aos filhos? 
Os limites são necessários à educação, portanto, quando faltam, talvez estejam na raiz do 
problema de deseducação, da má formação. Pode até ser cômodo esconder verdadeira 
causa do insucesso na educação. No exemplo citado, poderiam ser ainda outras causas, 
como a ausência dos pais no processo de formação dos filhos, ou até a incapacidade de 
esclarecer algumas questões valorativas aos filhos, como a importância de reconhecer 
o outro, de superar seus próprios egocentrismos. Existem muitas outras causas deste 
problema atribuído falsamente ao amor. 

A realidade valorativa, sociocultural, é criada e idealizada pelo homem, por isso 
serve de base para a organização e orientação da vida social. 

O enfrentamento destas questões problemáticas exija uma reflexão profunda, 
capaz de desvendar as raízes dos preconceitos e confusões que atrapalham o caminho 
pela verdade. Em todos estes quadros, sem exceção, há preconceitos, contradições e 
incompreensões que atacam frontalmente a confiança no conhecimento e nas ciências 
sociais. 

3. A tessitura relacional dos valores

É possível sair desta armadilha? E por onde passa o caminho de saída desta caverna? 
Sim, há um caminho de saída. A superação destas contradições passa pela compreensão 
da dimensão relacional e referencial dos conceitos e valores. É preciso considerar os 
valores a partir de uma lógica relacional, intersubjetiva e objetiva. 
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O fato de os valores serem frutos uma construção do homem, a partir de uma 
idealização de realidade desejável, realidade ideal, não significa que os mesmos sejam 
subjetivos, pessoais e individuais. Esta percepção pode ser a chave para superar muitas 
confusões e preconceitos. 

Muitas pessoas confiam apenas na validade e segurança das ciências naturais, 
como a física, biologia, etc. Reconhecem a força de validade das ciências da natureza, 
confiam nas leis da natureza como chaves teóricas para desvendarem os padrões de 
comportamento da natureza, seu princípio explicativo, e ainda incluem áreas de saber 
como a logica, matemática e geometria e outras.

Mas o mesmo não acontece em relação as ciências sociais, muito menos as 
dimensões especialmente normativas, como ocorre diretamente na moral, educação e 
ética, por exemplo. Isto porque no cerne destas ciências está a natureza sociocultural, 
criada pelo homem. Há um descrédito fundamental na força e validade da racionalidade 
valorativa, dos juízos de valor, que formam a base estruturante da tessitura das ciências 
sociais. 

Estes sintomas configuram um quadro preocupante. Estabelecem-se dificuldades 
adicionais na busca de soluções para os problemas recorrentes da sociedade. A base da 
normatividade social, moral e ética, que está na sustentação das instituições públicas e 
privadas não pode ser de natureza subjetivista e relativista. 

Como sair desta areia movediça? É necessário investigar se o problema está no 
diagnóstico ou na terapia indicada. Por onde passa a solução? É preciso mergulhar a 
fundo, ir às raízes do problema. 

Parece haver contradições implícitas nas formas de raciocínio comuns na sociedade. 
É preciso analisar melhor estas formas de pensamento. Veja-se: Um valor pode ser algo 
ruim? Por exemplo, o valor da liberdade pode ser considerado algo que não é bom? Um 
valor pode ser bom e não bom ao mesmo tempo? Como fica o princípio da identidade, 
princípio clássico que afirma que um ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob as 
mesmas condições? Mesmo assim, muitos ainda hoje continuam colocando o valor da 
democracia em dúvida. Afirmam que a democracia exagera na dose da liberdade. Será 
que o diagnóstico está correto, que esta percepção do problema está correta? 

Deveria a sociedade abandonar a confiança na liberdade como um valor 
fundamental? Ou será que estas percepções são frutos de uma sociedade que navega em 
águas turvas, pensamentos sombrios? Qual o verdadeiro problema? Qual o caminho mais 
seguro, razoável, para vencer esta etapa? 

Vive-se um momento de desalento, combinado com a crença mágica em respostas 
e soluções fáceis. Sabe-se, de outro lado, que os caminhos que muitas vezes parecem ser 
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mais fáceis são, na verdade, ineficazes, não levando ao que prometem, sendo incapazes 
de alcançar os resultados pretendidos. E nisso constitui-se um erro fundamental, o que 
parece ser mais fácil acaba sendo o caminho mais longo, ou ineficaz. Muitas propostas de 
facilidade não são verdadeiramente de facilidade, porque não alcançam e não entregam 
os mesmos resultados que os caminhos que passam pela complexidade podem 
entregar. Um caminho alternativo, que não entrega os melhores resultados, não pode ser 
considerado um caminho mais fácil. Caminho, para ser mais fácil, deve exigir menos que o 
alternativo para alcançar o mesmo resultado, a mesma qualidade. 

A única forma segura e verdadeira de simplificar algo é passar pelo caminho do 
conhecimento da complexidade. Simplificar algo complexo, à margem do conhecimento 
da complexidade, é pura ilusão, disso já nos alertava o filósofo Edgar Morin. A simplicidade 
é confiável quando resulta do processo de conhecimento profundo. Ao contrário, esperar 
a facilidade como ponto de partida, no começo de processo, é pura ilusão. Os problemas 
complexos, dado que a realidade é complexa, exigem respostas adequadas, que somente 
são possíveis a partir do conhecimento da realidade complexa, da compreensão profunda 
dos nexos e interconexões que compõem a tessitura da realidade. 

Este é um pressuposto metodológico necessário para compreender a questão 
da liberdade, assim como de outros valores. O exemplo da liberdade é potente para 
pensar esta questão. A liberdade representa um valor amplamente idealizado, buscado 
e festejado ao longo da trajetória da humanidade, valor que se encontra na base tantos 
projetos de vida, tanto pessoais, de grupos e comunidades, quanto de nações e culturas. 
Em nome desta bandeira de luta, muitos assumiram altos riscos, pagando muitas vezes 
um preço altíssimo, com o preço de suas próprias vidas. Toda esta luta não pode ter sido 
por algo desprezível e inconfiável, de suposta validade fraca, como defendem os céticos. 

A luta pela liberdade vale a pena, pois a liberdade é um valor fundamental para a 
humanidade. Se a liberdade não fosse um valor forte, substancial, não seria um princípio 
e norte para a evolução de sociedades e culturas, e nem sequer seria um valor e princípio 
colocado na base de instituições e constituições Estado. A liberdade tornou-se bandeira 
de luta para muitas gerações e sociedades, inclusive um princípio fundamental para a 
sociedade moderna. A liberdade também serviu de meta e norte para projetos de vida de 
muitas pessoas, sendo, inclusive, equiparada ao valor da própria vida, fazendo com que 
muitos optassem pela liberdade em detrimento da própria vida. Neste sentido, a liberdade 
passou a ser tão importante, ou até mais, quanto à vida. Para muitos, até faz sentido “morrer 
pela liberdade”. Então, como entender que ainda hoje haja tanta descrença e depreciação 
sistemática sobre os valores? A história mostra um longo caminho de amadurecimento 
e lapidação destes ideais, valores, tanto em termos conceituais quanto nas relações e 
processos da realidade prática, da razão prática. 
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É preciso passar por este pântano, aprofundar a matéria, e isto passa pela 
compreensão da dimensão relacional da realidade social. Os valores só podem ser 
compreendidos corretamente quando analisados dentro da sua dimensão relacional, 
onde a natureza de um está correlacionada com a natureza dos demais que constituem 
o quadro complexo da realidade, que fundam sempre uma espécie de moldura. O 
significado de um valor depende da posição relacional que este valor ocupa dentro do 
quadro, dentro de uma moldura, dentro de uma perspectiva, de uma narrativa. A força 
e a potencialidade dos valores dependem da base relacional, contextual, da realidade 
complexa que constituem. 

4. Liberdade e reconhecimento

A liberdade tem ocupado a atenção de muitos autores importantes na história do 
pensamento humano. Tem sido pauta em diversas áreas de saber, especialmente nas 
realidades socioculturais, ciências de natureza especificamente humana. A liberdade 
constitui uma modalidade de realidade construída e arquitetada pelo homem ao longo 
de sua trajetória de vida histórica, através da constituição de um cabedal de bens culturais, 
de valor simbólico. 

Em muitas áreas de saber a liberdade representa um valor fundante. A própria 
compreensão destas realidades passa pela compreensão da centralidade do valor da 
liberdade. Por exemplo, nas áreas de formação pedagógicas, assim como na educação 
em geral, a liberdade tem sido pauta central nas reflexões de autores como Paulo Freire. 
Igualmente, em áreas de saber como Antropologia, Sociologia, História, assim como nos 
campos de Moral e Ética, dentre outras, ela tem mostrado sua referência fundamental, 
assim como ocorre também nas instituições que o homem foi criando ao longo da 
história, nas instituições sociais, realidades socioculturais. A liberdade tem-se revelado um 
valor fundamental nas correlações da trama da tessitura da realidade social. Na Filosofia 
moderna, pensadores como Kant e Hegel, dentre outros, assim como Charles Taylor, 
na Filosofia contemporânea, tem tratado a liberdade em nível de valor fundamental 
da sociedade, as vezes como princípio fundamental da história da humanidade, assim, 
destacando a relevância deste valor. A liberdade representa um farol para todas as grandes 
criações da humanidade ao longo de sua jornada. 

Liberdade pressupõe reconhecimento relacional e intersubjetivo. Sem 
reconhecimento, o sentimento de liberdade não passa de livre-arbítrio, um desejo 
apenas subjetivo. Livre-arbítrio representa uma falsa noção de liberdade, pois lhe falta 
o reconhecimento objetivo. Assim já pensavam Hegel, Hannah Arendt, Charles Taylor e 
outros. 
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O que é a liberdade? O ser humano tem a possibilidade de agir conforme sua 
autodeterminação. Isso é essencial para compreender a liberdade. O que significa 
autodeterminação? Vários seres no planeta não tem esta possibilidade. 

Já lembrava Kant, de que uma pedra segue estritamente o rumo definido pelas leis 
da natureza e por outras intervenções externas, como a interferência da ação humana. 
Uma pedra cai e segue a lei da física, mas pode sofrer alteração no rumo provocado pelo 
homem. Kant chama isto de determinação heterônoma, ação governada de fora para 
dentro, ação sem autonomia. A ação da pedra não é autônoma, não é decidida de dentro 
de si, a partir de si mesma. Assim também uma planta segue as leis orgânicas impressas 
na natureza e que decidem os movimentos e rumos desta planta, se vai se curvar para um 
lado ou outro, buscando a luz e fontes de energia. 

A planta, individualmente, não decide seus movimentos a partir de sua vontade, 
mas a partir das leis naturais impressas nela mesmas. Esse rumo pode ser parcialmente 
alterado pela ação e vontade humana, que poderá deslocar a planta, puxar seus ramos 
para um lado ou outro, definindo parcialmente o rumo da mesma, mas sempre em 
sintonia com as leis naturais. Por exemplo, o homem não pode decidir que as folhas 
nasçam para dentro do caule, ou que a planta cresça sem nutrientes. Da mesma forma, 
vários outros seres vivos têm inscrito no seu DNA a orientação instintiva, a partir da qual se 
movimentam e definem os comportamentos. Em grau maior ou menor, todos estes seres 
seguem as leis naturais. Porém, falta-lhes a decisão de vontade própria, decisão de seus 
comportamentos a partir de si mesma. 

No caso do ser humano, o comportamento tem uma base bem diferente. É possível 
o ser humano decidir, de forma autônoma, os seus comportamentos significativos. Uma 
pessoa pode fazer escolhas, decidir o sentido e rumo de sua vida. Os valores são diferentes 
entre as pessoas, e as condutas podem ser livremente definidas a partir dos valores, a 
partir do que faz sentido para a vida, aquilo que vale a pena perseguir e viver. 

Contudo, isso é não algo simples, a realidade é complexa, não só na natureza natural, 
devido às leis da natureza externa, mas também na realidade humana, realidade criada 
pelo próprio homem, como uma obra histórico-social. 

Primeiro, é preciso compreender que o ser humano também é governado por leis 
naturais, leis heterônomas, governo externo. Assim, cada pessoa necessita atender às 
demandas da natureza biológica e física que estão impressas em cada ser, e que definem 
nossos comportamentos mínimos. Por exemplo, todos precisam atender as necessidades 
de alimentação, governadas pelas natureza biológica. Nenhum ser humano escolheu 
estas leis que o governam. Ninguém escolheu que seu sistema biológico fosse X ou Y, que 
seu sangue fosse de um tipo ou outros, que a sua energia viesse de alimentos ou puros 
pensamentos. Todos os seres humanos são governados, geridos, por leis da natureza (leis 
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externas, decisões heterônomas). Como lembra Kant, não há liberdade neste processo, 
mas há sim um determinismo externo, uma heteronomia. Não se trata de certo ou errado, 
se trata de compreensão ontológica do homem, de entender como a realidade é. De 
compreender a constituição humana. 

A complexidade da natureza humana também compreende a comportamentos 
que são decididos, geridos, por instâncias sociais, instituições, culturas, entre outros, onde 
o sujeito adere a decisões que estes grupos formulam, seguindo sem ter consciência 
necessária para sua livre escolha, nem com condições de livremente aceitar ou não essas 
orientações. A força destes institutos gera a imposição de comportamentos, condutas, 
sem que o sujeito tenha feito escolhas voluntárias na adesão. A esse processo, Kant chama 
de determinismos sociais. Sendo ela também ação heterônoma, não livre. Nesse caso, a 
determinação não é natural, mas social, contudo também não é livre. 

Observa-se que a capacidade de o ser humano determinar seu comportamento é o 
que se compreende como liberdade. 

Se de um lado, não faz sentido pensar a liberdade na dimensão orgânica, biológica 
e fisiológica, do ser humano, porque a determinação das leis é definida pela natureza 
externa, não criada pelo homem, mas pela própria natureza ou por Deus, na visão cristã, é 
certo, de outro lado, que somente um comportamento com consciência, com saber, pode 
ser verdadeiramente decidido pelo homem. Ninguém escolhe no escuro, na ausência de 
saber. Não faz sentido pensar que escolhemos A ou B se não conhecemos o conteúdo 
de A ou B. Uma opção de viagem entre duas cidades das quais não se têm nenhum 
conhecimento não representa uma verdadeira escolha. Escolher uma companhia para 
a vida quando não se conhece as opções, a diferença de fulano e ciclano, não é uma 
verdadeira escolha. 

As escolhas pressupõem conhecimento. No determinismo social, no qual o 
sujeito adere a determinações da sociedade sem ter a consciência profunda deste 
comportamento, do sentido que faz para a sua vida, não é decisão livre, como mostra Kant, 
Hegel e outros. Paulo Freire também mostra que a educação é capaz de libertar, porque a 
educação promove conhecimento, e por isso liberta e humaniza. Sem conhecimento não 
há liberdade, e sem liberdade não há humanização. Emancipação e Humanização. 

Nesta esteira, fica mais clara a ideia de que a liberdade é a capacidade de decidir, 
de fazer escolhas possíveis, porque não há escolhas sobre questões que não são humanas, 
mas naturais, por exemplo, determinações biológicas que constituem a cada ser humano. 
Qual então o espectro da liberdade, da autodeterminação? 

É necessária uma compreensão profunda sobre a natureza humana, sua dimensão 
social. Qual a relação entre ser humano individual e social? A ideia da liberdade pressupõe 
esta clareza sobre a natureza do homem. Em termos ilustrativos, uma receita de bolo tem 
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ingredientes necessários e outros facultativos, aleatórios. Assim, a condição humana, para 
seu comportamento livre, também tem alguns ingredientes necessários, pressupostos 
que servem de condição de possibilidade para o ser humano desenvolver as condições 
necessárias para sua vida individual e social. A possiblidade de escolhas livres tem a ver 
fundamentalmente a disposição e conhecimento destas opções. 

Em grau maior ou menor, tanto Hegel, Charles Taylor quanto Edgar Morin fazem 
referência à necessidade de pensar a complexidade. Pensar a liberdade só é possível 
dentro desta perspectiva. 

O pensamento da realidade complexa é possível somente quando consegue superar 
os círculos viciosos apontados por Gadamer. Deve-se compreender a diferença entre 
preconceitos viciosos, formados por raciocínios circulares viciosos, e os raciocínios virtuosos, 
formas de pensamento críticos, que promovem as lógicas de compreensão confiáveis. 
Estas formas de reflexão instauram processos de pensamento críticos, círculos virtuosos, 
e não confundem pré-compreensões com preconceitos. Gadamer mostra que todas as 
formas de compreensão têm na sua gênese de desenvolvimento pré-compreensões, pré-
juízos, pré-concepções, que devem ser apresentadas de forma aberta, buscando sempre 
a contraposição com outras pré-compreensões, para formar compreensões mais seguras, 
críticas e abertas. 

A formação dos preconceitos segue outra lógica. Quando da análise da liberdade, 
por exemplo, se percebem lógicas circulares viciosas que alimentam as incompreensões 
e preconceitos. As lógicas circulares viciosas, opinativas e subjetivistas, apresentam a 
liberdade como algo problemático, como um problema insolúvel. 

Um entrava na compreensão de liberdade é a confusão que se faz entre livre-
arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio pode ser definido como a vontade de ação movida 
exclusivamente a partir do indivíduo, a partir da vontade subjetiva. Por exemplo, uma 
pessoa decide seu comportamento a partir da sua vontade subjetiva sem considerar a 
vontade de outras pessoas afetadas pela ação. Ou, duas pessoas desejam o mesmo objeto, 
ambos querem obter a mesma coisa, o mesmo objeto, mesmo ele sendo único. Estes 
casos revelam um deslocamento entre a vontade que deseja e a vontade que sofre as 
consequências da ação. Cria-se uma assimetria entre subjetividade e objetividade. Outro 
exemplo, a vontade de uma pessoa em obter a companhia de outra pessoa, sendo que a 
outra pessoa não foi consultada. 

Em termos gerais, livre-arbítrio significa a condição pela qual se dá vasão aos desejos 
subjetivos sem relacioná-los com as condições objetivas do receptor das consequências. Há 
nesse processo um elemento de desconhecimento da dimensão relacional intersubjetiva 
e objetiva. 
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Muitos afirmam “liberdade é fazer o que se deseja”. A questão é que esta afirmativa 
indica que não está sendo relacionado o desejo deste indivíduo A com o desejo dos 
indivíduos B e C etc., que possivelmente seja envolvido pelas consequências da ação. Há 
uma contradição não levada em contra entre quem deseja, autor da ação e os concernidos 
pelas consequências. Ou seja, quem pagará a conta não teve o direito de escolha. Esta é 
a lógica do livre-arbítrio. Muitas, erroneamente, chamam isto de liberdade sem limites, 
como se fosse possível liberdade sem limites. Liberdade tem limite interno, intrínseco, 
justamente pela sua força relacional, sua dimensão intersubjetiva e objetiva. Um autor 
importante, Hegel, já mostra que este sentimento errôneo de liberdade, o livre-arbítrio, 
é muito comum no senso comum, que confunde livre-arbítrio com liberdade. Liberdade 
é algo diferente do livre-arbítrio, por isso tem sido bandeira de luta de tantas pessoas e 
sociedades, que inclusive pagaram altos preços na sua defesa, muitas vezes com o preço 
da própria vida. 

5. Identidade e reconhecimento: valores relacionais 

Charles Taylor, em sua obra “Argumentos Filosóficos”, dedica um capítulo à política 
do reconhecimento. Neste texto trata de questões contemporâneas muito importantes, 
que giram em torno da necessidade do reconhecimento na formação da identidade de 
pessoas e grupos. 

A compreensão do processo de reconhecimento ilustra bem o a dimensão relacional 
da realidade. O filósofo Eduardo Luft aponta em suas obras que a realidade é relacional 
e que seu conhecimento depende de um olhar dialético. A racionalidade dialética é 
adequada para pensar as relações e correlações constitutivas da realidade. Sendo que 
a validade de um valor, sua força e importância, dependem da trama relacional que o 
envolve. Por exemplo, a liberdade, o contexto relacional da liberdade engloba na sua 
esfera aqueles que serão alcançados pelas consequências da ação.

O direito de liberdade constitui o dever do reconhecimento desta liberdade. A 
dimensão objetiva da vontade envolve a todos os concernidos pela ação. A objetividade 
se dá pela esfera que demarca uma espécie de moldura, um quadro configurado pelo 
alcance da ação. Esta dimensão objetiva é uma espécie de raio de ação. A livre escolha de 
um sujeito não diz respeito somente a aquilo que este sujeito tinha em mente quando 
escolheu algo, mas a tudo que objetivamente estiver no raio das consequências da ação 
decorrentes desta escolha primária. A dimensão relacional da liberdade envolve intenções, 
vontades e as consequências objetivas da ação decorrente da escolha inicial. Quem 
escolha investir no estudo, está assumindo as consequências objetivas que o estudo irá 
trazer no futuro. De outro lado, se alguém escolhe ofender alguém, estará escolhendo 
também as consequências objetivas do ato da ofensa. 
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O reconhecimento é condição basilar do processo de identidade, mas também 
de outros valores como liberdade, conforme já demonstrado anteriormente. Segundo 
Charles Taylor, a politica do reconhecimento coloca questões centrais para o mundo 
contemporâneo como a defesa dos grupos minoritários: movimentos contra o preconceito 
e discriminação; política do multiculturalismo. (TAYLOR, 2000, p. 241). Ainda para este 
autor, “a nossa identidade é moldada, fundamentalmente, pelo reconhecimento”. [...] “O 
não-reconhecimento ou reconhecimento errôneo podem causar danos, imprimir diversas 
formas de opressão, aprisionando alguém numa modalidade de ser falsa, distorcida e 
redutora”. (TAYLOR, 2000, p. 241). 

A compreensão do processo de reconhecimento expressa uma forma de relação 
necessária para a compreensão da própria realidade. O fato de a identidade depender 
do reconhecimento revela a relação entre identidade e sua dimensão objetiva, na figura 
de quem deve reconhecer esta realidade, a relação entre quem solicita a identidade e 
quem confirma a mesma. Reconhecer significa confirmar. A força relacional, no caso 
da identidade, implica a intersubjetividade, aquelas pessoas que devem reconhecer 
a identidade solicitada. E não se trata apenas de reconhecimento legal, mas também 
valorativo e simbólico. 

A necessidade de reconhecimento, no processo de formação e constituição da 
identidade é tão forte que as pessoas que sofrem constantes formas de negação da 
identidade chegam até mesmo a desenvolver mecanismos de auto-depreciação. (TAYLOR, 
241, p. 241-2). Segundo Taylor, esta é a forma mais grave de opressão. 

6. Considerações finais

Este estudo aponta para um quadro teórico-prático paradoxal muito preocupante, 
que de um lado apresenta uma sociedade com desafios éticos e sociais importantes, e de 
outro lado é marcado por um clima crescente de descrédito nas ciências valorativas, por 
meio da instauração de círculos de compreensões viciosas, marcados por subjetivismos e 
relativismos que vão minando sistematicamente a confiança nas ciências práticas. 

A compreensão da realidade substancial dos valores se mostra necessária para 
superar as diversas formas de preconceitos. Os valores têm dimensões relacionais que 
instauram os sentidos fortes destas realidades. A força de um valor sempre depende do 
contexto no qual está inserido, e que sempre tem conexões com outros valores. Sem 
conhecimento desta trama real da realidade valorativa, realidade ideal criada pela razão 
humana, não é possível fazer afirmativas seguras e confiáveis sobre quaisquer valores.

O ceticismo frequentemente dedicado à ciência prática, à moral e ética, aos valores 
em geral, tem como pressuposto a incompreensão profunda da realidade relacional dos 
valores. 
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A saída para a superação de diversos problemas de compreensão e orientação 
de condutas depende de um esclarecimento mais profundo da realidade social, que é 
possível a partir de um pensamento dialético da realidade. 
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Resumo: O presente estudo visa analisar a estrutura do judiciário na Alemanha, tendo 
como ponto de partida uma breve análise sobre alguns aspectos da Lei Fundamental 
alemã. Perpassando a distribuição dos cinco ramos de jurisdição, será dispendida uma 
análise mais aprofundada acerca do funcionamento do Tribunal Constitucional Federal. 
Com a finalidade de demonstrar o modo de atuação do Tribunal Constitucional alemão, 
será apresentada a recente decisão sobre “terceiro gênero”, constatando-se que o aludido 
Tribunal, ao mesmo tempo em que estabelece ao legislador um dever de agir frente a uma 
omissão legislativa, deixa à sua livre escolha, não interferindo na atividade legislativa para 
além de suas possibilidades, revelando uma postura ponderada também nesse sentido.

Palavras-chave: organização do judiciário alemão; Tribunal Constitucional Federal; terceiro 
gênero; Lei Fundamental; direitos fundamentais.

Abstract: This study aims to analyze the structure of the judiciary in Germany, starting with a 
brief analysis of some aspects of the German Fundamental Law. Bypassing the distribution 
of the five branches of jurisdiction, a deeper analysis of the functioning of the Federal 
Constitutional Court will be performed. To demonstrate how the German Constitutional 
Court acts, the recent ruling on the “third gender” will be presented, noting that the Court, 
by establishing to the legislator the duty to act in the face of legislative omission, leaves its 
free choice, not interfering with the activity. beyond their means, revealing a thoughtful 
stance in this regard as well.
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Introdução 

A organização do judiciário na Alemanha possui peculiaridades que merecem 
ser analisadas, a fim de melhor compreender a estrutura e a forma de decidir de seus 
tribunais, especialmente o modo de decidir do Tribunal Constitucional Federal, guardião 
da Lei Fundamental e dos direitos fundamentais. Alguns aspectos serão destacados, 
como por exemplo o status constitucional da Lei da Fundamental de 1949. Respeitada 
por seu conteúdo, está em vigor até os dias de hoje, mesmo não carregando em seu 
título a denominação de Constituição, conforme melhor se compreenderá ao longo desta 
exposição. 

A organização da justiça, distribuída em cinco ramos de jurisdição, sendo uma 
comum e as outras quatro especializadas, bem como o modo de ingresso na magistratura 
são aspectos relevantes, que merecerão uma breve análise. A composição dos tribunais 
será também destacada, haja vista a participação efetiva de juízes leigos na justiça 
especializada, com poder de decisão com peso equivalente ao dos magistrados de 
carreira. O funcionamento e a estrutura do Tribunal Constitucional serão também objeto 
de análise, destacando-se que, para a formação de seus quadros é necessária a aprovação 
por maioria qualificada de ambas as casas, o Parlamento e o Conselho Federal, o que 
denota desde já o seu caráter ponderado, frente a esta exigência na escolha de seus 
membros. 

A fim de elucidar de modo mais concreto o modo de atuação do Tribunal 
Constitucional, será apresentada uma recente decisão que versa sobre o caso do terceiro 
gênero, vale-se dizer, diz com aquelas pessoas cujas quais não é possível atribuir genética 
e permanentemente a nenhum gênero, seja masculino ou feminino. Frente a este caso, 
o Tribunal Constitucional suspendeu o processo e determinou um prazo para que o 
legislador possa adotar as medidas legais cabíveis, revelando-se minimamente interventivo 
nas tarefas legislativas, mas ao mesmo tempo, chamando o legislador a assumir a sua 
responsabilidade frente a uma demanda social, conforme será melhor analisado ao longo 
deste estudo. 
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1. A estrutura do judiciário na Alemanha: seus cinco ramos de jurisdição e alguns 
aspectos sobre a Lei Fundamental

Antes de adentrar na temática acerca da estrutura do judiciário alemão, cumpre 
destacar alguns aspectos peculiares relativos a Lei Fundamental da Alemanha. A Lei 
Fundamental alemã foi aprovada em 08 de maio de 1949 e entrou em vigor no dia 23 de 
maio do mesmo ano.3 Não leva em seu título a designação de Constituição, mas sim de Lei 
Fundamental. Isto porque após a Segunda Guerra mundial, a Alemanha estava dividida, de 
modo que a Lei Fundamental teria apenas uma validade provisória,4 até que a Alemanha 
estivesse unificada novamente. Assim, ao invés do título de Constituição, recebeu o título 
neutro de Lei Fundamental. No entanto, após a reunificação da Alemanha em 03 de 
outubro de 1990, não foi elaborada uma Constituição, conforme era previsto, mantendo-
se em vigor a Lei Fundamental até os dias de hoje, naturalmente tendo recebido algumas 
modificações 5. As mais extensas e controversas delas foram as de introdução aos artigos 
versando sobre as forças armadas (Wehrverfassung), necessárias para o rearmamento do 
país, bem como também a parte introdutória dos artigos que versam sobre o estado de 
emergência ou de exceção (Notstandsverfassung).6 

Recebeu, assim, status constitucional,7 devido ao seu prestígio “no âmbito do 
constitucionalismo contemporâneo”. Marcada pela forte centralização da dignidade da 

3 Deutscher Bundestag. Grundgesetz. Informações disponíveis em: https://www.bundestag.de/grundgesetz. 
Acesso em 20 de novembro de 2017.

4 Acerca da substituição da Lei Fundamental por uma Constituição, quando o povo alemão estivesse 
unido novamente, Sarlet esclarece que: “não foi, contudo, esse o destino da ‘provisória’ Lei Fundamental, 
ainda que ao tempo da sua elaboração praticamente ninguém imaginasse outra coisa, pois prevalecia a 
opinião de que na Alemanha dividida não havia condições para a criação de uma Constituição para todo 
o país.68(?) Todavia, o contexto (econômico, social, político e cultural), o conteúdo, mas especialmente as 
próprias instituições criadas pela Lei Fundamental (que, portanto, integram o seu conteúdo), em pouco 
tempo levaram à afirmação e aceitação do documento aprovado pelo Conselho Parlamentar”. Cf.: SARLET, 
Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. Sobre a denominação “Lei Fundamental” e sua gênese, ver mais 
detalhadamente em STARCK, Christian. Verkündungsformel und Präambel. In: V. MANGOLDT, Hermann; 
KLEIN, Friedrich; STARCK, Christian (editores). Kommentar zum Grundgesetz, Band 1: Präambel, Artikel 1 
bis 19, 6ª ed. München: Verlag Franz Vahlen, 2010. Pp. 2-4.

5 SIMON, Heike; FUNK-BAKER, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die Deutsche Rechtssprache. 
München: Verlage C. H. Beck , 2006. p. 45. Também nesse sentido, ver: FRANÇA FILHO, Marcílio Toscano. 
A Alemanha e o Estado de Direito: Apontamentos de Teoria Constitucional Comparada. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, jan./mar. 1997, pp. 203-217.p. 206. Até o momento há mais de 60 
modificações no texto. Uma das mais recentes foi a modificacao do Art. 21 como resultado da decisão sobre 
o partido de extrema-direita “NPD” do Tribunal Constitucional Federal. A partir de então, restam excluídos 
do financiamento estatal os partidos que, pelos seus objetivos ou pelas atitudes de seus adeptos, tentarem 
prejudicar ou eliminar a ordem fundamental livre e democrática ou, colocar em perigo a existência da 
República Federal da Alemanha.

6 SACHS, Michael. Einführung. In: SACHS, Michael (editor), Grundgesetz, 7ª ed. München: Berlag C.H. Beck, 
2014. Pp. 10-12, também sobre as outras modificações. 

7 FACCHINI NETO, Eugênio; HAEBERLIN, Mártin P. O “estilo” jurídico alemão: breves considerações sobre 
alguns dos seus fatores determinantes. In: Revista da AJURIS, v. 41, n. 133, Março/2014. pp. 245-281. p. 270.
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pessoa humana,8 bem como no “dever do Estado em considerá-la e protegê-la, seguida 
de um catálogo de direitos fundamentais bem estruturado”, a Lei Fundamental coloca 
o ser humano no centro das prioridades estatais. A Lei Fundamental eleva os direitos 
fundamentais à condição de direitos exigíveis perante o Estado – ao contrário da 
Constituição de Weimar, que os reduzia à normas de caráter programático –,“gravados 
de cunho diretamente vinculante, como direitos exigíveis em juízo, inclusive contra o 
legislador (art. 1, III).”9 Os direitos fundamentais, contudo, não têm apenas essa dimensão 
negativa de proteção perante o estado. O Tribunal Constitucional, no célebre caso Lüth, 
decidiu que os direitos fundamentais constituem uma ordem objetiva dos valores 
(Objektive Wertordnung). Esta constiui uma decisão fundamental no âmbito do direito 
constitucional, aplicando-se a todos os âmbitos do direito. Sendo assim, todo o poder 
público deve leva-la em consideração; nenhuma lei poderá contradizê-la e toda lei tem 
que ser interpretada conforme o seu espírito.10 Assim, os direitos fundamentais têm um 
efeito horizontal indireto (mittelbare Drittwirkung) nas relações privadas também.11 

1.1 O ingresso na magistratura e o Exame Estatal (Staatsexamen)

Para compreender o modo como se dá o ingresso na magistratura na Alemanha 
é necessário conhecer a respeito dos procedimentos do Exame Estatal. Isto porque, para 
o ingresso em qualquer carreira jurídica (clássica)12 na Alemanha é necessário obter a 
aprovação nos dois Exames Estatais (erstes Staatsexamen ou erste juristische Prüfung 
e zweiten Staatsexamen), sendo que cada um, em regra, só poderá ser realizado no 
máximo duas vezes.13 Compete a cada estado federado organizar e promover o exame 

8 A obrigação do Estado está para além do dever de respeitar a dignidade humana. Está também vinculada 
a um dever de proteção, quando esta estiver ameaçada ou for violada. Cf.: BRAUER, Daniel. Autonomie und 
Familie..Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. p. 12. O grande valor da dignidade da pessoa humana na 
Lei Fundamental também se denota do fato de que é o único direito fundamental que não está sujeito a 
ponderação. Se for atingido não é possível justificar a restrição. 

9 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 
6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. Também nesse sentido, está o entendimento de Heuer, 
no seguinte trabalho: HEUER ,Wolfgang. Constituição e direitos humanos: Alemanha. Simpósio 
internacional Constituição Sociedade Democracia Brasil 1988 Alemanha 1949-1989 18 à 20 de maio 
2009 Salvador de Bahia. Disponível em: http://www.wolfgang-heuer.com/wp-content/uploads/heuer_
wolfgang_constituicao_direitos_humanos.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2017. p. 3.

10 Decisões do Tribunal Constitucional Federal, Volume 7, p. 198 (205) - Lüth. 
11 Em decisões recentes, o Tribunal Constitucional estabeleceu que particulares que possuem um cargo 

compatível com aquele de Estado, via esse efeito horizontal indireto, podem ser limitados pelos direitos 
fundamentais na mesma medida que o estado. Isto aplica-se particularmente quando particulares 
dispõem de um “fórum público”. BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des 
Ersten Senats vom 18. Juli 2015 - 1 BvQ 25/15 - Rn. (1-13). Ver, para uma integração da decisão dentro da 
jurisprudência do Tribunal, também SMETS, Cristoph. Staatsgleiche Grundrechtsbindung Privater aus 
Funktionsnachfolge?. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, v. 35, n. 1-2, 2016, pp. 35-38.

12 É possível de trabalhar num “escritório de seguro” ou, até mesmo num escritório de advocacia após a 
realização o primeiro exame, mas não será oficialmente como advogado. Assim, não constitui uma carreira 
jurídica clássica.

13 A única exceção é a possibilidade de realizar o Primeiro Exame ainda durante o curso de Direito. Quando 
isso ocorre, a realização do primeiro exame não conta, vale-se dizer, caso haja reprovação ou o interessado 
queria melhorar a sua nota, será possível realizar o Primeiro Exame Estatal ainda mais duas vezes. Com 
relação ao Segundo Exame, há a possibilidade de repeti-lo ainda duas vezes e o pré-requisitos variam 
conforme as regiões (Länder), pois estas possuem a competencia específica para a formação. 
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de sua região.14 A obtenção de aprovação na primeira prova, denominada Primeira Prova 
Jurídica (erste juristische Prüfung), habilita para um período de estágio (Referendariat). A 
obtenção de aprovação na segunda prova, denominada Segundo Exame Estatal (zweites 
Staatsexamen), encerra-se com a atribuição da habilitação para o exercício da carreira 
jurídica (Befähigung zum Richteramt), a qual abre a possibilidade para o exercício das 
carreiras clássicas no multiversum jurídico. Conforme a nota obtida, é realizado um 
escalonamento, de modo que os melhores classificados poderão ingressar na magistratura 
e também na docência em universidades alemãs.15 

Conforme referido, abre-se, após a aprovação na Primeira Prova Jurídica, a 
possibilidade de realizar um período de estágio, a título de preparação para a segunda 
etapa. Este período de estágio poderá ser assim estruturado: de três a cinco meses em um 
tribunal de âmbito civil; de três a quatro meses e meio em um tribunal de âmbito penal; 
de três a quatro meses na administração pública; de nove a dez meses em um escritório 
de advocacia; de três a seis meses em estágio de livre escolha do candidato.16 

Aqueles que obtiverem excelentes notas na aprovação da segunda etapa do 
Exame Estatal, como já mencionado, poderão ingressar na magistratura. Portanto, 
não há necessidade de realizar outra prova além desta. Junto com um parecer prévio 
de uma Comissão que se constitui, metade por membros indicados pelo Parlamento 
Federal (Bundestag) e a outra metade pelos Ministros estaduais das respectivas pastas, o 
Ministro Federal competente do respectivo setor decide sobre a nomeação para as Cortes 
Federais, que é realizada pelo Presidente Federal.17 A formação dos quadros do Tribunal 
Constitucional Federal é realizada por outro procedimento, conforme será demonstrado 
mais adiante.

1.2 Os cinco ramos de jurisdição: comum; administrativa; trabalhista; finanças; 
previdência social

O poder judiciário alemão está regulamentado na Lei Fundamental em seus artigos 
92 a 104. Acerca da organização do poder judiciário, dispõe a Lei Fundamental que o 
poder judiciário é confiado aos juízes, sendo exercido pelo Tribunal Constitucional e pelos 
tribunais federais e estaduais (artigo 92, Lei Fundamental). O Tribunal Constitucional é a 

14 No país durante o ano de 2016, 29,1% dos candidatos do primeiro e 14,2 % do segundo exame não foram 
aprovados. BUNDESAMT FÜR JUSTIZ. Estatística dos Exames Jurídico. Informações disponíveis em: 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Justizstatistik/Juristen/Ausbildung_node.
html. Acesso em 10 de novembro de 2018.

15 A escala de avaliação vai de 0 a 18 pontos. Tirar 4 pontos é o mínimo necessário para ser aprovado. No ano 
de 2016, no segundo exame estatal, 14,2 % dos candidatos não foram aprovados e 18,3 % tiraram 9,0 pontos 
ou mais. Anteriormente, na prática, era necessário tirar no mínimo a nota “completamente satisfatório” 
(vollbefriedigend), que começa em 9,0, nos dois exames para ingressar na magistratura bem como, por 
exemplo, na promotoria. Atualmente, contudo, variás regiões (Länder) reduziram os requisitos por conta 
da falta de candidatos. Sobre isso, ver: SULIAK, Hasso. Mit 6,5 Punkten ins Richteramt. 

16 SIMON, Heike; FUNK-BAKER, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die Deutsche Rechtssprache. 
München: Verlage C. H. Beck , 2006. p. 3-6. A ordem e a duração das estações depende da região (Land).

17 Ver: Artigo 95, § 2º e Artigo 60 § 1º da Lei Fundamental. 

https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/n%C3%A3o
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mais alta instância, a qual todas as demais estão subordinadas e será analisado a seguir. 
Neste momento, em conformidade com o disposto no artigo 95 da Lei Fundamental,18 
importa destacar os cinco ramos de jurisdição que compreendem a organização do 
poder judiciário alemão, quer seja: a jurisdição comum; (ordentliche Gerichtsbarkeit); 
a jurisdição administrativa (Verwaltungsgerichtsbarkeit); a jurisdição de finanças; 
(Finanzgerichtsbarkeit); a jurisdição trabalhista (Arbeitsgerichtsbarkeit); e a jurisdição 
social (Sozialgerichtsbarkeit). Além destes, há ainda os tribunais constitucionais 
estaduais, com competência para julgar casos relativos às questões suscitadas em face das 
Constituições dos estados19, como por exemplo disputas entre os órgãos constitucionais 
dos estados.

Como regra, os ramos jurisdicionais estão dispostos em três graus de jurisdição, 
sendo dois estaduais e o terceiro federal. A jurisdição comum está estruturada em 
três tribunais em âmbito estadual e um em âmbito federal. Os tribunais estaduais são 
denominados Amtsgericht, uma espécie de tribunal distrital, Landgericht, que constitui 
um tribunal local, além do Oberlandesgericht (em Berlim Kammergericht), sendo este 
uma espécie de tribunal de justiça estadual. Os Amtsgerichte julgam questões cíveis de 
até cinco mil euros, bem como questões penais menos gravosas e constituem a primeira 
instância da jurisdição comum. Os Landgerichte poderão atuar tanto em primeira quanto 
em segunda instância. Em primeira instância, possuem competência residual, julgando 
causas de valor superior a cinco mil euros e que não sejam de competência privativa do 
Amtsgericht. Em segunda instância, julgam recursos em sede de apelação (Berufung) 
provenientes do Amtsgericht. O Oberlandesgericht, equivalente a um tribunal de justiça 
estadual, tem competência para julgar apelações provenientes do Landgericht quando 
este atua em primeira instância e do Amtsgericht em casos específicos (por exemplo: 
casos de Direito de Família). Em casos especiais, o Oberlandesgericht possui competência 
também para atuar em primeira instância. Em âmbito federal, o Bundesgerichtshof, 
situado em Karlsruhe,20 equivale a um tribunal superior de justiça federal e constitui 
instância revisora.21 

Na jurisdição administrativa, na maioria dos estados federais, é necessário haver 
prévia Reclamação (Widerspruchsverfahren), na tentativa de abrir a possibilidade 
para o ente público manifestar-se e resolver a questão. Não sendo possível, busca-se a 
solução pela via judicial. A primeira instância, na maior parte dos casos, é constituída 
pelo tribunal administrativo distrital (Verwaltungsgericht), que se compõe de três juízes 

18 ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Disponível em: https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80208000.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2017. 

19 SIMON, Heike; FUNK-BAKER, Gisela. Einführung in das deutsche Recht und die Deutsche Rechtssprache. 
München: Verlage C. H. Beck , 2006. p. 45.

20 O quinto senado penal é situado em Leipzig. Cf.: Der Bundesgerichtshof. Informações disponíveis em: 
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html. Acesso em 20 de novembro de 2018. 

21 WULFERT, Reinhard. Einführung in das deutsche Recht. Brandenburg: Service-Agentur des HDL, 2006. 
p.13.
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togados e dois juízes leigos, investidos dos mesmos poderes dos magistrados togados.22 
Em segunda instância há o tribunal administrativo estadual (Oberverwaltungsgericht 
ou Verwaltungsgerichtshof), cuja composição pode variar de estado para estado, mas 
normalmente se divide em senados (Senate) compostos por três ou cinco magistrados, 
sendo possível em alguns estados também a participação de dois juízes leigos por câmara. 
Em âmbito federal, a terceira instância é representada pelo tribunal administrativo federal 
(Bundesverwaltungsgericht),23 que possui sede em Leipzig e constitui-se de senados 
integrados, em regra, por cinco magistrados.24

A jurisdição trabalhista possui em primeira instância o tribunal trabalhista local 
(Arbeitsgericht), composto por um juiz togado, assistido por dois juízes leigos, sendo que 
um é indicado pelo sindicato trabalhista e o outro é indicado pelo sindicato patronal. 
Em segunda instância, compete ao tribunal estadual trabalhista (Landesarbeitsgericht) 
julgar as apelações provenientes do tribunal de primeira instância, sendo constituído 
de câmaras que são compostas por um juiz togado, assistido por dois juízes leigos,. Em 
âmbito federal, situa-se em Erfurt a terceira instância da jurisdição trabalhista. Deste 
modo, compete ao tribunal superior trabalhista (Bundesarbeitsgericht)25, compondo-se 
de três juízes togados e dois juízes leigos, revisar as decisões provenientes da segunda 
instância.26

Os casos relativos, principalmente, aos benefícios previdenciários são julgados 
pela jurisdição social que possui, em primeira instância, o tribunal social (Sozialgericht), 
composto por um juiz togado e dois juízes leigos. O tribunal estadual social 
(Landessozialgericht) compreende a segunda instância, via de regra, sendo integrado 
por três juízes togados, assistidos por dois juízes leigos. Em âmbito federal, com sede 
em Kassel, compete ao tribunal federal social (Bundessozialgericht)27 revisar as decisões 
provenientes da segunda instância.28 Este tribunal compõe-se de quatorze Senados, 
integrados por três juízes togados e dois juízes leigos.

Em linha de exceção aos demais ramos jurisdicionais, a jurisdição financeira 
comporta apenas dois graus de jurisdição, sendo a primeira instância representada 
pelo tribunal estadual de finanças (Finanzgericht), composto por três juízes togados 

22 A participação de juízes leigos repete-se muitas vezes na composição dos tribunais especializados.
23 Das Bundesverwaltungsgericht. Informações disponíveis em: http://www.bverwg.de. Acesso em 20 de 

novembro de 2017.
24 FACCHINI NETO, Eugênio; HAEBERLIN, Mártin P. O “estilo” jurídico alemão: breves considerações sobre 

alguns dos seus fatores determinantes. In: Revista da AJURIS, v. 41, n. 133, Março/2014. pp. 245-281. p. 273.
25 Das Bundesarbeitsgericht. Informações disponíveis em: https://www.bundesarbeitsgericht.de. Acesso 

em 20 de novembro de 2017.
26 FACCHINI NETO, Eugênio; HAEBERLIN, Mártin P. O “estilo” jurídico alemão: breves considerações sobre 

alguns dos seus fatores determinantes. In: Revista da AJURIS, v. 41, n. 133, Março/2014. pp. 245-281. p. 273-
274.

27 Das Bundessozialgericht. Informações disponíveis em: http://www.bsg.bund.de/DE/Home/home_node.
html. Acesso em 20 de novembro de 2017.

28 Excepcionalmente poderá também julgar em primeira instância.
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e dois juízes leigos. Já em segunda instância, compete ao tribunal federal de finanças 
(Bundesfinanzhof)29 revisar as decisões provenientes da primeira instância. Este tribunal 
de âmbito federal é constituído por onze Senados, integradas por cinco juízes togados e 
está situado em Munique.30 

2. O Tribunal Constitucional alemão

Iniciou em 1951 o funcionamento do Tribunal Constitucional, o qual possui uma lei 
de regulação e organização, além de “competência concentrada e vinculativa para afirmar 
a supremacia da Lei Fundamental”.31 Com sua sede em Karlsruhe, compete ao Tribunal 
Constitucional “o exercício da jurisdição constitucional na Alemanha”. Reconhecido como 
o “guardião da Constituição (Hüter der Verfassung)”, constitui órgão independente, já que 
“possui total autonomia administrativa e financeira”, dispondo de orçamento diverso dos 
outros órgãos constitucionais. Diferentemente dos demais tribunais, não depende do 
Ministério Federal competente do respectivo setor a integração de seus magistrados. Seu 
modo de composição obedece a outro regulamento, conforme se verá a seguir.32 

2.1 Estrutura do Tribunal Constitucional 

O Tribunal Constitucional é composto por dezesseis magistrados, os quais exercem 
mandato de doze anos, não renovável, resguardada a aposentadoria compulsória aos 
sessenta e oito anos.33 Divide-se em duas turmas, denominadas Senados (Senate), cada 
uma composta por oito magistrados. O Presidente e o Vice-Presidente provêm de Senados 
distintos. Atualmente o Presidente é membro do Segundo Senado, sendo também o 
Presidente do próprio Senado, enquanto o Vice-Presidente é membro do Primeiro Senado, 
da mesma forma, sendo também o Presidente deste Senado.34 Os magistrados são eleitos 
em partes iguais, metade pelo Parlamento Federal (Bundestag) e a outra metade pelo 
Conselho Federal (Bundesrat). Não há necessidade de serem juízes de carreira – desde 
que, ao menos três juízes de cada Senado provenham dos tribunais federais35.

A escolha dos membros pelo Conselho Federal se dá por meio de voto direto, 
exigindo que haja maioria qualificada de dois terços dos votos (§ 7 BverfGG). Por conta de 

29 Der Bundesfinanzhof. Informações disponíveis em: https://www.bundesfinanzhof.de Acesso em 20 de 
novembro de 2017.

30 Ver § 2 e § 10 para. 3 Finanzgerichtsordnung (FGO).
31 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 

6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017.
32 SOUSA FILHO, Ademar Borges. Tribunal Constitucional da Alemanha. In: BRANDÃO, Rodrigo. (Org.). Cortes 

Constitucionais e Supremas Cortes. Salvador: Jusdivm, 2017. p. 421-422.
33 Ver: § 4 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
34 O Profº Dr. Andreas Voßkuhle é o atual Presidente do Tribunal Constitucional e o Profº Dr. Stephan Harbarth 

é o atual Vice-Presidente. Cf.: BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Richterinnen und Richter. Disponível 
em: http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node.html. Acesso em 12 d 
novembro de 2017.

35 Ver § 2 para. 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
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uma alteração na Lei em 2015, no Parlamento Federal, atualmente,, a escolha se dá por 
voto direto, exigindo que haja maioria de dois terços dos votos ou ao menos, a maioria dos 
votos dos membros do Parlamento Federal. Antes da votação, as propostas de canditados 
são eleitas por uma comissão que se compõe de doze membros do Parlamento36. Importa 
ainda destacar que cada juiz é eleito para um Senado específico, não sendo permitida a 
troca de Senado. Cabe ao Presidente da República a nomeação dos membros do Tribunal 
Constitucional através de ato meramente declaratório37. Para ser elegível é necessário 
obter habilitação para a carreira jurídica (aprovação no primeiro e no segundo exame 
estatal), bem como ter idade mínima de quarenta anos.38 Após eleito, não poderá exercer 
nenhuma outra função, exceto o cargo de professor em Universidade alemã.39 

2.2 O funcionamento do Tribunal Constitucional

A funcao do Tribunal Constitucional é de assegurar a constitucionalidade das 
decisoes estatais. Isto requer a determinacao do conteúdo da constitucao o que abrange 
até determinar e desenvolver a ordem fundamental da justiça, também com o auxiílio 
de modelos éticos e políticos ou práticas individuais e sociais bem como métodos de 
interpretacao específicos.40 As decisões do Tribunal Constitucional possuem eficácia 
vinculante tanto para o cidadão quanto para os órgãos do Estado, de nível estadual 
e federal.41 Sua influência está para além do cenário jurídico, estendendo-se ao 
cenário político. O Poder Legislativo costuma orientar-se por suas decisões, acatando, 
especialmente, aquelas que versarem sobre a inconstitucionalidade das leis.42 Algo assim: 
É necessário destacar nesse contexto que (apenas) essas decisões têm eficácia de uma 
lei.43 Estas decisões buscam expressar “o conteúdo da Constituição, ainda que na visão 
do Tribunal”. A interpretação terá, nesse sentido, o objetivo de, não apenas chegar a um 

36 Ver: § 6 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
37 Ver: Art. 60 para. 1 Grundgesetz (GG), § 10 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
38 Ver: § 3 para. 1 e 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG).
39 A atividade como juíz do Tribunal Constitucional Federal, contudo, tem prioridade. Ver: § 3 para. 4 BverfGG.
40 Nisso, com mais referências, ver: ALBERS, Marion. Höchstrichterliche Rechtsfindung und Auslegung 

gerichtlicher Entscheidungen. In: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Statsrechtslehrer 
(VVDStRL), v. 71, 2012, pp. 272-273.

41 Ver: § 31 para. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BverfGG). Hesse assevera que “embora o Tribunal seja 
competente para fixar esse conteúdo com eficácia vinculante, nem por isso está acima da Constituição, 
à qual deve sua existência. Cf.: HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos 
selecionados e traduzidos por Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires 
Coêlho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 103. 

42 FACCHINI NETO, Eugênio; HAEBERLIN, Mártin P. O “estilo” jurídico alemão: breves considerações sobre 
alguns dos seus fatores determinantes. In: Revista da AJURIS, v. 41, n. 133, Março/2014. pp. 245-281. p. 274.

43 Ver § 31 para. 2 c/c § 13 Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
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resultado,44 mas sim “chegar a um resultado constitucionalmente correto”, de modo a 
criar “certeza e previsibilidade jurídicas”.45 

Importa destacar que o sistema de controle de constitucionalidade é concentrado, 
vale-se dizer, apenas o Tribunal Constitucional poderá declarar a inconstitucionalidade 
de uma lei.46 O controle abstrato de constitucionalidade – a verificação em tese – poderá 
ser provocado pelo governo federal, pelo governo estadual, ou ainda, por um quarto dos 
membros do Parlamento Federal, conforme dispõe o artigo 93.2 da Lei Fundamental. 
Já no controle concreto de constitucionalidade, o juiz ou tribunal poderá aferir a 
inconstitucionalidade de uma lei, todavia, apenas o Tribunal Constitucional poderá declará-
la.47 Em sua função de guardião dos direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional é 
reconhecido como o tribunal cidadão, haja vista que todo o cidadão possui o direito de 
dirigir-se a ele sempre que puder perceber alguma violação a seus direitos fundamentais, 
como, por exemplo, frente a um ato do poder público.48

Através da Reclamação constitucional, o acesso do cidadão ao Tribunal Constitucional 
é direto,49 posto que não é necessário estar representado por advogado e também não há 
custas processuais na propositura de ações de competência do Tribunal Constitucional. No 
entanto, nas audiências, há a necessidade de representação por advogado ou professores 
de direito, conforme dispõe o § 22 da Lei do Tribunal Constitucional. Apenas são admitidas 

44 Alexy define que “a expressão ‘interpretação pode ser usada tanto para designar uma atividade como 
o resultado dessa atividade. Como atividade, a interpretação não visa a algum resultado, mas a um 
correto: à interpretação correta. O resultado da interpretação é uma afirmação da interpretação. Como 
toda a afirmação, assim também a afirmação da interpretação promove uma pretensão de correção”. 
ALEXY, Robert. Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito. trad. Luís Afonso Heck. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p.65. [grifou-se]. 

45 HESSE, Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. Textos selecionados e traduzidos por 
Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coêlho. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 103. A coerência nas decisoes é alcançada, especialmente, através da autorreferência do Tribunal. Ver 
: ALBERS, Marion. Höchstrichterliche Rechtsfindung und Auslegung gerichtlicher Entscheidungen. In: 
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Statsrechtslehrer (VVDStRL), v. 71, 2012,, pp. 275-
276. 

46 MARTINS, Leonardo. Tribunal Constitucional Federal alemão: decisões anotadas sobre direitos 
fundamentais. v. 1: Dignidade humana, livre desenvolvimento da personalidade, direito fundamental à 
vida e à integridade física, igualdade. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2016. p. 23. 

47 “Como o juiz só tem a obrigação e competência de realizar o exame de constitucionalidade 
(Prüfungskompetenz), mas não tem a competência de rejeitar ou deixar de aplicar a norma ainda não 
declarada inconstitucional, de maneira vinculante, pelo TCF (Verwerfungskompetenz), ele tem o dever 
de suspender o processo, com o fim de apresentar a questão ao TCF para que este decida, não sobre o 
caso, mas sobre a constitucionalidade da norma aplicanda. O TCF é exclusivamente competente para 
denegar aplicabilidade a uma norma vigente.” Cf.: SCHWABE, Jürgen. Cinqüenta Anos de Jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal Alemão. (trad. e org.) MARTINS, Leonardo. Berlim/Uruguai: KONRAD-
ADENAUER-STIFTUNG E. V., 2006. p. 11.

48 PASCHOAL, Gustavo Henrique. A jurisdição constitucional alemã e o controle abstrato de normas com 
base na lei fundamental. In: Revista do Curso de Direito da FSG Caxias do Sul, ano 3, n.5, jan./jun. 2009. 
pp. 101-112. p. 105.

49 A reclamação constitucional (Verfassungsbeschwerde) “assegura o acesso direto do cidadão violado nos 
seus direitos fundamentais por ato do poder público, que imprimiu à Lei Fundamental não apenas sua 
plena normatividade na condição de Constituição da Alemanha, como também propiciou uma evolução 
significativa do próprio direito constitucional e da dogmática constitucional na Alemanha e para além das 
fronteiras alemãs [...]”. SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 
Direito Constitucional. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. [grifou-se]

https://dict.leo.org/portugiesisch-deutsch/alcan%C3%A7ar
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as Reclamações de notória relevância constitucional ou, quando for conveniente, para o 
cumprimento dos direitos mencionados no § 90 (1) BVerfGG.50 Além disso, a admissão 
da Reclamação constitucional obedece a dois pré-requisitos: um relacionado ao caráter 
da subsidiariedade e outro relativo ao esgotamento das vias ordinárias,51 vale-se dizer, é 
necessário tomar as medidas processuais cabíveis – após o esgotamento das vias ordinárias 
– para alcançar uma correção da violação constituicional aduzida.52 

Em casos excepcionais, não será necessário o esgotamento das instâncias inferiores, 
notadamente, quando for necessário avaliar “matéria de interesse geral, em casos de perigo 
iminente a lesão a direitos fundamentais”.53 Em suas duas modalidades, a Reclamação 
Constitucional poderá ser dirigida contra ato normativo ou contra decisão judicial, sendo 
que, contra uma decisão, a Reclamação deverá ser interposta dentro do prazo de um 
mês após a decisão54 e, contra um ato normativo, somente dentro do prazo de um ano 
após a entrada em vigor.55 As lesões aos direitos fundamentais causadas por omissão do 
legislador também poderão ensejar Reclamação Constitucional, caso haja um encargo 
constitucional impondo ao legislador um dever de atuar e o mesmo ficar completamente 
inativo, conforme entendimento mais recente do Tribunal Constitucional.56

2.3 A influência interna e no Brasil das decisões do Tribunal Constitucional

No plano interno, as decisões do Tribunal Constitucional devem ser observadas, 
obrigatoriamente, pelos órgãos estaduais e federais. Como regra geral, restringe-se o efeito 
vinculante ao caso julgado, no entanto, as decisões que versam sobre a constitucionalidade 
das leis serão vinculativas, “com força de lei”, com aplicação extensiva para além dos casos 

50 Ver § 93a BVerfGG: “Toda a pessoa que alegar ter sido violada por ato de autoridade pública em um de seus 
direitos fundamentais ou em um de seus direitos, nos termos dos artigos 20 (4), 33, 38, 101, 103 e 104 da Lei 
Fundamental, pode oferecer Reclamação Constitucional ao Tribunal Constitucional Federal.” [Tradução 
livre].

51 Ver § 90 (2), frase 1 BVerfGG.
52 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Entscheidungssammlung… BVerfGE 74, 102 (113-115).
53 Cf.: SOUSA FILHO, Ademar Borges. Tribunal Constitucional da Alemanha. In: BRANDÃO, Rodrigo. (Org.). 

Cortes Constitucionais e Supremas Cortes. Salvador: Jusdivm, 2017. p. 430-432. Ver § 90 parag. 2, frase 2 
BVerfGG.

54 § 93 (1) BVerfGG.
55 § 93 (3) BVerfGG.
56 Cf.: SOUSA FILHO, Ademar Borges. Tribunal Constitucional da Alemanha. In: BRANDÃO, Rodrigo. (Org.). Cortes 

Constitucionais e Supremas Cortes. Salvador: Jusdivm, 2017. p. 432. Ver: BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. 
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 02. Mai 2018 - 1 BvR 3250/14 - Rn. (8).
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julgados.57 Conforme já referido, o legislativo orienta-se por estas decisões, especialmente 
no que tange a inconstitucionalidade das leis.58

No plano internacional, o Tribunal Constitucional alemão exerce também forte 
influência.59 No Brasil, a influência das decisões do Tribunal Constitucional alemão60 
pode ser observada por meio de alguns exemplos,61 tais como: (i) o modelo de controle 
concentrado de constitucionalidade, que foi reforçado a partir da experiência alemã; (ii) 
decisões sobre direitos fundamentais concernentes a presunção de inocência e direito à 
busca da identidade genética, para citar alguns exemplos, foram inspiradas em decisões 
do Tribunal Constitucional alemão;62 (iii) os conceitos de mínimo existencial e reserva do 
possível foram extraídos a partir da doutrina e das decisões do Tribunal Constitucional 

57 SOUSA FILHO, Ademar Borges. Tribunal Constitucional da Alemanha. In: BRANDÃO, Rodrigo. (Org.). Cortes 
Constitucionais e Supremas Cortes. Salvador: Jusdivm, 2017. p. 438.

58 Atenta-se, porém, para um núcleo duro, que deverá ser resguardado, conforme orienta Sarlet: “os 
princípios estruturantes, da dignidade humana, democracia, federalismo, assim como do Estado de 
Direito e do Estado Social, foram guindados à condição de limites materiais à reforma constitucional, 
formando, portanto, o núcleo essencial intangível, no sentido da própria identidade da nova ordem 
jurídico-estatal constituída pela Lei Fundamental, assegurando-lhe, juntamente com a garantia da rigidez 
constitucional (exigência de processo agravado para alteração do texto da Constituição) e da previsão de 
um controle de constitucionalidade das leis, a desejada e desejável estabilidade e supremacia normativa, 
para a qual também tem concorrido de modo decisivo (e não apenas em matéria de proteção de direitos 
fundamentais), como já referido, o Tribunal Constitucional Federal”. Cf.: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2017.

59 “A jurisprudência do TCFA relativa ao direito da União exerce importante papel de referência sobre as demais 
cortes constitucionais europeias. Neste contexto, vale lembrar a clara influência da jurisprudência ‘Solange’ 
do TCFA na Declaração Nr. 1 do Tribunal Constitucional Espanhol de 13.12.2004 sobre a compatibilidade do 
Tratado Constitucional com a Constituição espanhola”. Cf.: CEIA, Eleonora Mesquita. A decisão do Tribunal 
Constitucional Federal Alemão sobre a constitucionalidade do Tratado de Lisboa. Revista da Faculdade de 
Direito - UFPR, Curitiba, nº..49, 2009. pp. 89-107. p. 91. [grifou-se]. Acerca da influência do constitucionalismo 
alemão no desenvolvimento da categoria de direitos fundamentais, ver também: MAIA, Paulo Sávio 
Peixoto. A influência do constitucionalismo alemão do século XIX na categoria “direitos fundamentais”: 
formalização do direito público e neutralização do Rechtsstaat. Revista de Informação Legislativa, Brasília 
a. 46 n. 182 abr./jun. 2009. p. 239.

60 Acerca da crescente influência da Lei Fundamental no direito brasileiro, Sarlet considera uma das causas 
deste fenômeno “a força do impacto da doutrina e da jurisprudência constitucional”. De todo modo, “certo 
é que a principal porta de entrada para o direito comparado tem sido a receptividade por parte da doutrina 
e da jurisprudência nacional. Cf. : SARLET, Ingo Wolfgang. A Lei Fundamental da Alemanha nos seus 60 
anos e o direito constitucional brasileiro. In: Revista Direitos Fundamentais & Justiça. Porto Alegre, ano 3, 
nº 7, abr./jun. 2009. pp. 89-95. p. 90-93. 

61 Vale referir um clássico exemplo: trata-se do caso Lüth, brevemente mencionado no texto, no qual ficou 
“consignado que os direitos fundamentais não se limitam à função precípua de serem direitos subjetivos 
de defesa do indivíduo contra atos do poder público, mas que, além disso, constituem decisões valorativas 
de natureza jurídico-objetiva da Constituição, com eficácia para todo o ordenamento jurídico”. cf.: SARLET, 
Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 10ª ed. rev. atual e ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011. p. 143. Sobre este tema, ver também: BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e 
constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, nº 240, abr./jun. 2005. pp. 1-42. p. 27. 

62 SOUSA FILHO, Ademar Borges. Tribunal Constitucional da Alemanha. In: BRANDÃO, Rodrigo. (Org.). Cortes 
Constitucionais e Supremas Cortes. Salvador: Jusdivm, 2017. p. 449.



Justiça, sociedade e direitos humanos

142SUMÁRIO

alemão,63 assim como a ideia de “princípio da proporcionalidade para a solução de 
conflitos entre direitos fundamentais”.64

Em trabalho publicado em 2010, acerca do diálogo constitucional na América do 
Sul, Virgílio Afonso da Silva realizou pesquisas no banco de dados do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro, buscando “decisões que fizessem menção à jurisprudência dos 
seguintes tribunais: Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Suprema de Justiça 
da Argentina, Tribunal Constitucional do Chile e Corte Constitucional da Colômbia”. Além 
destes, inseriu ainda na pesquisa “referências à Suprema Corte dos Estados Unidos e ao 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha”. Ao tempo da realização da pesquisa, acerca 
dos aludidos tribunais da América Latina e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
não foi encontrada nenhuma referência. Por outro lado, foram encontradas oitenta 
referências relativas a Suprema Corte dos Estados Unidos e cinquenta e oito referências 
relativas ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. O intuito foi demonstrar de que 
modo se dá, ou não, “o uso argumentativo de decisões de outros tribunais”. Em conclusão, 
argumentou que o Supremo Tribunal Federal dialoga, ou “é mais permeável” às decisões 
provenientes dos tribunais americano e alemão, demonstrando-se indiferente às decisões 
de países da América Latina.65 

Com base nestes dados e no que foi apresentado acerca dos conceitos e formulações 
que tiveram sua origem e desenvolvimento no âmbito da doutrina e jurisprudência 
alemã, ainda que de modo breve, foi possível perceber a influência das decisões do 
Tribunal Constitucional alemão, bem como de conceitos e categorias desenvolvidos 
naquele país. Contudo, chama a atenção o entendimento de Woischnik que, em prefácio 
a obra intitulada “Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão”, publicada em 2005, manifestou a compreensão de que “a jurisprudência alemã 
não pode ser aplicada em uma relação 1:1 nos ordenamentos jurídicos dos países latino-
americanos”, vale-se dizer, deve-se ter em mente que os conceitos desenvolvidos pela 

63 Acerca do desenvolvimento do conceito de mínimo existencial, Sarlet e Figueiredo esclarecem que “a 
discussão em torno da garantia do mínimo indispensável para uma existência digna ocupou posição 
destacada não apenas nos trabalhos preparatórios no âmbito do processo constituinte, mas também 
após a entrada em vigor da Lei Fundamental de 1949, onde foi desenvolvida pela doutrina, mas 
também no âmbito da práxis legislativa, administrativa e jurisprudencial.” Mais adiante, no mesmo 
texto, observam que “A construção teórica da “reserva do possível” tem, ao que se sabe, origem na 
Alemanha, especialmente a partir do início dos anos de 1970. De acordo com a noção de reserva do possível, 
a efetividade dos direitos sociais a prestações materiais estaria sob a reserva das capacidades financeiras 
do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais dependentes de prestações financiadas pelos 
cofres públicos.” Ademais, destacam que “tais noções foram acolhidas e desenvolvidas na jurisprudência 
do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha”. C.: SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana 
Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: Direitos 
Fundamentais & Justiça, nº 1, out/dez. 2007. pp. 171-213. p. 178 e 188. [grifou-se]

64 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 
6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017. Sobre a formação do princípio de proporcionalidade e a recepção 
por outras ordens jurídicas, ver também: BECKER, Florian. § 21 Verhältnismäßigkeit. In: KUBE, Hanno et al 
(ed.). Leitgedanken des Rechts: Paul Kirchhof zum 70. Geburtstag, Band 1, Heidelberg 2013, pp. 225-236.

65 AFONSO DA SILVA, Virgílio. Integração e diálogo constitucional na América do Sul. In: BOGDANDY, ARMIN 
von; PIOVESAN, Flávia; ANTONIAZZI, Mariela Morales. (Orgs.). Direitos humanos, democracia e integração 
jurídica na América do Sul. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. pp. 515-530. p. 529-530.
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doutrina e jurisprudência alemã “com sua profundidade dogmática e sua riqueza de 
detalhes” auxiliam, no sentido de servirem de fonte para uma interpretação mais apurada, 
mas dentro do próprio quadro normativo do país.66 

3. O modo de atuação do Tribunal Constitucional: o caso do “terceiro gênero”

O caso apresentado a seguir versa sobre a recente decisão do Tribunal Constitucional 
Federal alemão acerca do terceiro gênero, vale-se dizer, pessoas cujas quais não é possível 
atribuir genética e permanentemente um gênero, feminino ou masculino, incorrendo 
assim, em uma terceira possibilidade, não reconhecida legalmente até o momento desta 
decisão.67 O caso, apresentado como uma Reclamação Constitucional, foi julgado em 10 
de outubro de 2017 pelo Primeiro Senado do Tribunal Constitucional Federal alemão e 
publicado em 08 de novembro de 2017, manifestando-se diretamente contra as seguintes 
decisões: a decisão do Tribunal Federal de Justiça de 22 de junho de 2016; a decisão do 
Tribunal Regional Superior de Celle de 21 de janeiro de 2015; e a decisão do Tribunal 
distrital de Hannover de 13 de outubro de 2014. O Tribunal Constitucional entendeu 
pela necessidade de o legislador agir para que esta inconstitucionalidade fosse sanada, 
determinando-lhe um prazo para realiza-lo até o dia 31 de dezembro de 2018.68

3.1 Fatos que circundam a decisão

A Reclamante havia solicitado ao setor de registros competente a alteração de 
gênero constante em seu registro de nascimento. Ela fora inicialmente registrada como 
pessoa de gênero feminino, condição pela qual não se reconhecia. Do mesmo modo, 
também não se percebia como pessoa de gênero masculino. A alteração concernia em 
modificar a informação de gênero feminina para intersexual/diverso ou apenas diverso, 
conforme sugestão sua. O setor de registros rejeitou o pedido com alusão ao disposto 
na Lei do Estado Civil alemão. A referida Lei determina que à toda pessoa seja atribuído 
um gênero (§ 21 [1]) e, antes da alteração da Lei que entrou em vigor no 22 de dezembro 
2018, oferecia três possibilidades de indicação: feminino, masculino, ou ainda, não sendo 
possível determinar, o gênero não será registrado (§ 22, alínea 3 versão antiga).69 Esta 

66 WOISCHNIK, Jan. Prefácio a obra Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão. In: SCHWABE, Jürgen. Cinqüenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão. (trad. e org.) MARTINS, Leonardo. Berlim/Uruguai: KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V., 2006. p. 
28.

67 Recentemente ocorreu uma mudança na lei, em dezembro de 2018, como resultado da decisão do 
Tribunal Constitucional.

68 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Entscheidung für eine dritte Option beim Geschletseintrag. 
BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 2019/16 - Rn. (1 - 69). Disponível em: 
http://www.bverfg.de/e/rs20171010_1bvr201916.html. Acesso em 10 de novembro de 2017. Ver também: 
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Personenstandsrecht muss weiteren positiven Geschlechtseintrag 
zulassen. Pressemitteilung Nr. 95/2017 vom 8. November 2017. Disponível em: https://www.
bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-095.html. Acesso em 10 de 
novembro de 2017.

69 ALEMANHA. Lei do Estado Civil [Personenstandsgesetz (PStG)]. Disponível em:. https://www.buzer.de/
gesetz/7606/l.htm. Acesso em 14 de janeiro de 2019. Tradução livre.
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última hipótese havia sido modificada pela Lei de Alteração dos Regulamentos do Estado 
Civil de 2013. Até então havia apenas a obrigatoriedade de indicação de gênero feminino 
ou masculino.70

Não sendo possível resolver a questão junto ao setor de registros, o caso foi levado a 
análise judicial, chegando por fim ao Tribunal Constitucional, frente a alegação de que a 
impossibilidade de constar uma declaração positiva no registro de nascimento – quer seja, 
declarando-se intersexual ou diverso – violaria o seu direito geral de personalidade bem 
como a proibição de discriminação baseada no gênero. O Primeiro Senado do Tribunal 
Constitucional considerou – numa decisão que atingirá apenas os casos em que não é 
possível definir genética e permanentemente o gênero de uma pessoa – que o fato de a 
Lei do Estado Civil obrigar a registrar o gênero mas, ao mesmo tempo, não oferecer uma 
terceira alternativa positiva ao lado das opções feminino ou masculino fere os preceitos 
constitucionais aludidos, quer seja: o direito geral de personalidade (artigo 2º, [1] c/c artigo 
1º [1], Lei Fundamental),71 na medida em que este também deverá proteger a identidade 
de gênero das pessoas cujo gênero não pode ser geneticamente definido; bem como a 
proibição de discriminação por conta do gênero (artigo 3º [3], Lei Fundamental), posto 
que dentro deste sistema binário, compreendido pelas opções feminino e masculino, 
uma terceira opção não é fornecida, discriminando aqueles que se enquadram em uma 
terceira categoria. 

3.2 Principais considerações da decisão do Primeiro Senado do Tribunal 
Constitucional

Após ouvir cerca de dezesseis entidades vinculadas ao tema, o Primeiro Senado do 
Tribunal Constitucional deu procedência ao pedido da Reclamante, considerando que o 
direito geral de personalidade deverá proteger a identidade de gênero e, deste modo, as 
pessoas do então considerado terceiro gênero estão protegidas por este direito geral de 
personalidade, pois compreende um aspecto constitutivo da personalidade a forma como 

70 ALEMANHA. Lei de Alteração dos Regulamentos do Estado Civil. Gesetz zur Änderung 
personenstandsrechtlicher Vorschriften (Personenstandsrechts-Änderungsgesetz – PStRÄndG). Disponível 
em: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl113s1122.pdf. 
Acesso em 10 de novembro de 2017. Tradução livre.

71 ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Disponível em: https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80208000.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2017.
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a pessoa se percebe no mundo.72 A identidade de gênero perpassa, portanto, a percepção 
da autoimagem, bem como da imagem externa da pessoa. Compreendeu, nesse sentido, 
que os regulamentos da Lei do Estado Civil violam o direito geral de personalidade,73 
ao passo que esta exige uma declaração positiva de gênero em sede do registro de 
nascimento, mas oferece apenas duas opções. Por outro lado, a terceira hipótese de não 
declaração de gênero, possibilitada através de alteração da Lei do Estado Civil de 2013, 
também não está conforme os preceitos constitucionais, haja vista que apenas deixa uma 
lacuna, não sendo possível uma definição positiva.74 A opção da variante jurídica “falta 
de informação” também interfere na identidade de gênero da reclamante pois o registro 
“em aberto” era insuficiente para demonstrar a situação com a qual ela se identifica, seja 
homem, mulher ou pessoa sem gênero algum.75 

O Tribunal Constitucional também considerou que a Lei Fundamental não exige 
uma regulação do estado civil em sistema binário com relação às opções de gênero. 
Não há, portanto, impedimento de se reconhecer uma terceira possibilidade de escolha 
positiva de gênero, a título de declaração em sede do registro de nascimento, nem há 

72 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Entscheidung für eine dritte Option beim Geschletseintrag. BVerfG, 
Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 2019/16 - Rn. (37-40). Em decisão do Primeiro 
Senado de 18 de julho de 2006, o Tribunal Constitucional avaliou questão relativa a possibilidade de 
mudança de prenome dos transexuais estendida a transexuais estrangeiros que residam permanentemente 
na Alemanha – e não apenas temporariamente –, prevista no § 1, I, nº 1 da Lei de Transexuais (TSG), posto 
que a referida lei restringia-se apenas a “alemães e pessoas com status pessoal alemão”. Assim como 
no caso da decisão sobre terceiro gênero, “o legislador recebeu o prazo até 30 de junho de 2007 para 
promulgar uma regra totalmente compatível com os direitos fundamentais que serviram de parâmetro 
do exame e levaram à declaração de inconstitucionalidade”. Vale destacar que a referida lei, que é datada 
do ano de 1980, oferece a possibilidade de alteração de prenome às pessoas que não se sintam mais 
pertencentes “ao gênero declarado em seu registro de nascimento mas ao outro gênero e se encontre 
desde pelo menos três anos sob a coerção de viver correspondentemente aos seus desejos” [Cf. § 1, I, nº 1 
da Lei de Transexuais (TSG)]. Denota-se, já aqui, a relevância de como a pessoa se percebe, de como define 
sua autoimagem e a importância de que isto possa estar assegurado por uma previsão legal. Cf.: Decisões 
do Tribunal Constitucional Federal. v. 116, p. 243 (BVerfGE 116, 243.). In: MARTINS, Leonardo. Tribunal 
Constitucional Federal alemão: decisões anotadas sobre direitos fundamentais. v. 1: Dignidade humana, 
livre desenvolvimento da personalidade, direito fundamental à vida e à integridade física, igualdade. São 
Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2016, pp. 244-251. p. 245. 

73 Schreiber esclarece que foi na “segunda metade do século XIX, marcado por injustiças e revoltas, que 
surgiram as primeiras construções em torno dos direitos da personalidade. A expressão foi concebida 
por jusnaturalistas franceses e alemães para designar certos direitos inerentes ao homem, tidos como 
preexistentes ao seu reconhecimento por parte do Estado”. Relata que, para parte da doutrina havia 
apenas um “direito geral de personalidade”, e não ainda direitos da personalidade, tendo em vista as 
divergências acerca de quais direitos seriam abrangidos por este título. Cf.: SCHREIBER, Anderson. 
Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 5. O direito geral de personalidade não 
constitui apenas um direito. Na história da Lei Fundamental, o Tribunal Constitucional desenvolveu várias 
formulações diferentes e estabeleceu que o direito geral de personalidade compreende, entre outros, 
a proteção da esfera privada, o direito à autopromoção do indivíduo em público ou, também, o direito 
à autodetermincao informativa. O Tribunal constatou que „o direito geral de personalidade, como lei 
fundamental da liberdade em abstrato („unbenanntes“ Freiheitsrecht), completa as leis fundamentais 
de liberdade específicas (spezielle, („benannte“) Freiheitsrechte), que também protegem componentes 
constituintes da personalidade.“ BUNDESVERFASSUNGSGERICHT. Entscheidung für eine dritte Option 
beim Geschletseintrag. BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 - 1 BvR 2019/16 - Rn. 
(38). Disponível em: http://www.bverfg.de/e/rs20171010_1bvr201916.html. Acesso em 10 de novembro de 
2017.

74 Ver: Rn 42-44.
75 Ver: Rn. 43.
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obrigação de regular o gênero (como parte do estado civil)76. O fato de ser a vida social 
e o sistema legal baseado na ideia de que todo o ser humano é homem ou mulher era 
apenas reflexo do contexto histórico-social de uma época, por assim dizer. Contudo, isso 
não significa que a Lei Fundamental impõe um sistema binário de gênero, sendo possível 
o reconhecimento de um terceiro gênero.77 

Aferindo a incompatibilidade entre o disposto na Lei do Estado Civil em seus §§ 21 (1) 
(3) e 22 (3) e a Lei Fundamental, considerou o Tribunal Constitucional que a atual previsão 
legal discrimina as pessoas cujo gênero não pode ser definido como masculino ou feminino, 
já que obriga a declaração de um gênero, mas, ao mesmo tempo, não oferece uma 
terceira possibilidade a esta parte da população78 que não pode ser declarada conforme 
o seu gênero, constando no registro apenas informação faltante. Acrescenta ainda que 
o legislador poderia sanar esta incompatibilidade não mais obrigando uma declaração 
de gênero no registro de nascimento, ou ainda, poderia oferecer a estas pessoas, através 
de estudos e consulta, a oportunidade de estabelecerem uma outra nomenclatura de 
gênero. Observa-se que o Tribunal Constitucional emite apenas sugestões neste aspecto, 
deixando à livre escolha do legislador o melhor caminho a seguir, apenas determina que 
o faça, mas do modo como entender mais conveniente.

Com base nesta importante decisão, além de demonstrar o modo como o Tribunal 
Constitucional atua, no sentido de ser o guardião dos direitos fundamentais do cidadão, 
foi também possível compreender como se comporta frente a uma omissão legislativa, 
por assim dizer. Acerca do modo de proceder do Tribunal Constitucional, pondera-se três 
aspectos: (i) mesmo frente a um caso concreto, limita-se à aferição da incompatibilidade 
entre a previsão legal, contida na Lei do Estado Civil e a Lei Fundamental, sem interferir 
na atividade legislativa. Neste contexto, faz apenas um apelo ao legislador para que tome 
as providências necessárias, a fim de sanar esta incompatibilidade, dentro do prazo de 
aproximadamente um ano (até 31 de dezembro de 2018); (ii) deixa à margem de escolha do 
legislador adotar a nomenclatura que julgar adequada, não limitando-se a nomenclatura 
sugerida pela Reclamante, quer seja: intersexual/diverso ou apenas diverso; (iii) não 
oferece uma solução imediata à Reclamante, suspende o processo até que advenha uma 

76 Ver: Rn. 50.
77 Nesse sentido, vale destacar o pensamento de Canaris, que atenta para a “incompletude do sistema 

cientifico”, no sentido de “incompletude do conhecimento científico”, considerando que o “jurista, como 
qualquer cientista, deve estar sempre preparado para pôr em causa o sistema até então elaborado e para 
o alargar ou modificar, com base numa melhor consideração. Cada sistema científico é, assim, tão 
só um projeto de sistema, que apenas exprime o estado dos conhecimentos de seu tempo; por isso e 
necessariamente, ele não é definitivo nem <<fechado>>, enquanto, no domínio em causa, uma reelaboração 
científica e um progresso forem possíveis”. CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito 
de sistema na Ciência do Direito. 3ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. p.106. [grifou-se] 

78 “Estima-se que 80 mil pessoas na Alemanha se considerem intersexuais, não se enquadrando nas 
características masculinas ou femininas. Algumas possuem ao mesmo tempo testículos e ovários, enquanto 
outras não produzem os hormônios que determinam características binárias de gênero”. Conforme 
informações disponíveis em: http://www.dw.com/pt-br/justiça-alemã-aprova-registro-de-pessoas-do-
terceiro-gênero/a-41295562. Acesso em 10 de novembro de 2018.
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solução sugerida pelo legislador. Destaca-se, por fim, o caráter ponderado e minimamente 
interventivo do Tribunal Constitucional, como demonstração de sua atuação.79 

Conclusão

Pretendeu-se neste estudo demonstrar, ainda que brevemente, a estrutura 
do judiciário alemão, voltando-se um olhar mais específico para a composição e o 
funcionamento do Tribunal Constitucional Federal. Partindo-se de uma análise geral 
sobre alguns aspectos da Lei Fundamental, tal como o contexto de sua elaboração, que 
acarretou no fato de o documento não carregar em seu título a designação de Constituição, 
demonstrou-se que, mesmo frente a este fato, a Lei Fundamental permaneceu em vigor 
após a reunificação da Alemanha, devido ao respeito, até mesmo internacional, ao 
seu conteúdo. Analisou-se também alguns requisitos para o ingresso na magistratura, 
destacando-se a peculiaridade relativa ao Exame Estatal, pressuposto essencial para 
ingressar em qualquer carreira jurídica. 

Foram apresentados alguns elementos relativos aos cinco ramos de jurisdição que 
compõem a estrutura do judiciário alemão, sendo um deles designado justiça comum, 
que compreende fatos que envolvam direito civil e penal, e os outros quatro ramos de 
jurisdição correspondentes a justiça especializada. Concernente a justiça especializada, 
pôde-se observar a participação efetiva de juízes leigos, investidos dos mesmos poderes do 
juiz togado, atuando para encontrar a melhor solução possível para os casos apresentados.

Acerca do Tribunal Constitucional Federal, estudou-se o modo de composição de 
seus quadros, distinto da forma de composição das Cortes Federais, além de seu modo 
de funcionamento, reconhecido como guardião da Lei Fundamental e dos direitos 
fundamentais. Foi ainda objeto de estudo o instituto da Reclamação Constitucional, que 
consagra o Tribunal Constitucional como o tribunal cidadão, pois possibilita o acesso 
direto do cidadão. O perfil moderado do Tribunal Constitucional reflete-se no respeito 
e influência que gera nas demais instituições nacionais e até mesmo internacionais. 
No Brasil, a influência do conteúdo das decisões do Tribunal Constitucional foi revelada 
através de alguns exemplos, dentre eles destaca-se o princípio da proporcionalidade na 
solução de conflitos envolvendo direitos fundamentais.

Por fim, com a finalidade de elucidar de forma mais concreta o modo como atua 
o Tribunal Constitucional, até mesmo frente a questões mais delicadas e polêmicas, 
constatou-se o seu caráter ponderado e minimante interventivo quando da análise da 

79 Vale destacar que “os limites das possibilidades de intervenção pelo Tribunal Constitucional Federal não 
podem ser sempre definidos de forma clara e geral. Deve ser mantida, em face da discricionariedade 
judicial, uma certa margem de ação que possibilite uma consideração específica da situação de cada 
caso.” Cf.: SCHWABE, Jürgen. Cinqüenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
Alemão. (trad. e org.) MARTINS, Leonardo. Berlim/Uruguai: KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V., 2006. p. 
144.
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decisão acerca do terceiro gênero, recentemente julgada e publicada pelo Tribunal 
Constitucional. O caso, que mostrava-se contrário às decisões já proferidas em âmbito da 
justiça estadual e federal, envolvia uma Reclamação Constitucional com a finalidade de 
reconhecer a incompatibilidade entre a Lei do Estado Civil alemã e a Lei a Fundamental, 
que obriga a declaração do gênero do indivíduo em sua certidão de nascimento, 
oferecendo apenas duas entradas positivas, quer seja, masculino ou feminino, ou ainda, 
devido a recente alteração nesta lei realizada em 2013, há ainda a opção de não declarar 
nenhum gênero, constando apenas como informação faltante. 

A Reclamante, que buscava uma solução alternativa para a declaração de gênero 
na certidão de nascimento às pessoas cujas quais não se possa atribuir genética e 
permanentemente nenhum gênero, sugeriu então a denominação intersexual/diverso 
ou apenas diverso. Frente a este caso, o Tribunal Constitucional, após ouvir dezesseis 
entidades acerca do tema, optou por suspender este processo e determinou que o 
legislador se manifestasse a fim de sanar esta omissão, considerando que os termos 
atuais da Lei do Estado Civil acabam por ser discriminatórios para com este público o 
que, portanto, interfere em seu direito geral de personalidade. Destacou-se que o 
Tribunal Constitucional revelou seu caráter ponderado, não interferindo no conteúdo da 
atividade legislativa, mas ao mesmo tempo, chamando o legislador para tomar a frente 
da elaboração das alterações legislativas, tal como lhe compete. Deste modo, o Tribunal 
Constitucional reafirma o respeito que impõe às demais instituições, atuando na máxima 
medida possível, dentro de seus limites. 
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À ESPERA DOS BÁRBAROS – A QUESTÃO

Marco Antonio de Abreu Scapini1

Em verdade temos medo. 
Nascemos escuro.

As existências são poucas:
Carteiro, ditador, soldado. 

Nosso destino, incompleto. 
E fomos educados para o medo.

Cheiramos flores de medo. 
Vestimos panos de medo.
De medo, vermelhos rios

vadeamos. 
(...)

O medo, com sua física, 
tanto produz: carcereiros, 

edifícios, escritores, 
este poema; outras vidas. 
Tenhamos o maior pavor. 

Os mais velhos compreendem. 
O medo cristalizou-os. 
Estátuas sábias, adeus. 

Adeus: vamos para frente, 
recuando de olhos acesos.

Nossos filhos tão felizes...
Fiéis herdeiros do medo, 

eles povoam a cidade. 
Depois da cidade, o mundo. 

Depois do mundo, as estrelas, 
dançando o baile do medo. 

Carlos Drummond de Andrade.2

Mais do que uma questão, ou mesmo a formulação de uma pergunta sobre o 
medo, existe a possibilidade, nesse caso, de uma suposição concreta de sua presença ao 
longo da história e de uma construção cultural hegemonicamente forjada a partir do que 
chamamos medo. Ou será o medo que nos chama? O fato é que o medo dita o ritmo 
dessa fabulação chamada de história, cujas aporias são infinitas, e sua perversidade não 
é menos extensa. O fato é que hoje, ousamos supor, a suposição sempre é um problema 
científico. E talvez fosse mais fácil fazer o velho jogo conceitual e acadêmico de uma 
ciência que impõe o dever de uma vasta revisão, no caso bibliográfica, das questões aqui 

1 Doutor em Filosofia. Mestre em Ciências Criminais. Especialista em Ciências Penais. Graduado em Ciências 
Jurídicas e Sociais. Todos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

2 ANDRADE, Carlos Drummond de. O medo. In: A rosa do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, pp. 
20-22.
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postas. Mas nosso gesto, hoje, vai na contramão dessa lei. Talvez um gesto de coragem, 
uma espécie de renúncia à história de um estilo acadêmico que legisla o texto. Ou talvez 
o medo da repetição do velho jogo, do velho cenário e da velha história que desde há 
muito regula a escritura e o dizer da letra. Aporia. Como não tremer diante dela. A aporia 
faz exatamente isso, faz tremer, é o desconforto presente, o que por um lado impõe uma 
pausa, um instante para respirar, mas também é um chamado, sobretudo um chamado 
à responsabilidade, a qual não podemos senão nos investir apesar da angústia do invisível 
constituinte de tudo que está por vir. Aporia também é isso, pois oblitera o horizonte do 
saber, escancara o seu limite, como se não fossemos mais capazes da previsão, como se 
tivéssemos que renunciar ao saber propriamente dito, ou seja, todo o edifício conceitual 
que nos permitiu de algum modo chegar até aqui, apesar do sangue derramado, das 
violências cotidianas reafirmadas como celebração de cultos, monumentos, de tudo 
isso que é rastro também de uma história não anunciada, uma história adormecida, ou 
simplesmente assassinada. A letra vem. A palavra vem contaminada pelo rio sangrento 
dessa história. Outra aporia, escrever com o sangue, meu e do outro. Um dos mais velhos 
utensílios técnicos – a escritura – é borrada pelo sangue inocente e pelo sangue da culpa, 
atravessada pelas vozes emudecidas. Entre espectros invisíveis, surge uma primeira 
voz mais eloquente, Walter Benjamin apresenta-se retumbante, apesar do tempo e da 
distância, a sua voz nos chega como alarme da urgência de uma atualidade sequestrada, 
afinal, quando foi que a imagem da felicidade não se mostrou como contemporâneo? 
Nos dias em que isso ocorreu, se de fato ocorreu, foi mais um equívoco ou desvio irregular 
do curso dessa grande história, poderíamos pensar. Ou, terá sido a ditadura rítmica dessa 
história que nos conduziu à infelicidade travestida de aparente prosperidade? Somos 
ingênuos, vivemos como se tivéssemos vida própria. Subjugados, expiamos a nossa própria 
culpa, respirando o ar putrefato das cidades. Claro, sem deixar de considerar a dimensão 
egoística de cada indivíduo humano capaz de despertar uma inveja que nos conduz não 
ao futuro, mas ao passado. Para Benjamin: 

A imagem da felicidade está indissoluvelmente ligada à da salvação. O 
mesmo ocorre com a imagem do passado, que a história transforma em coisa 
sua. O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. 
Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não 
existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudecem? Não têm 
as mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se é 
assim, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes 
e a nossa. Alguém na terra está a nossa espera. Nesse caso, como a cada 
geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para o qual o 
passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente3.

3 BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura 
e história da cultura. 7ª ed. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 223.
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Imagem e imaginação de uma felicidade indissociavelmente ligada a uma 
ideia de salvação. Os conceitos mesmos são atravessados por esse enigma misterioso, 
fantasmagórico ou espectral que já estão ali antes da palavra-conceito. Isso nos conduz, 
como se houvesse um direcionamento no olhar, antes talvez desatento, a perceber a 
força da história, que faz da imagem do passado coisa sua, uma apropriação daquilo 
que representado torna-se oficial, apesar de tudo. Mas esse mesmo passado, guarda o 
passado que nos é obliterado e que resiste como sopro de outras respirações estrangeiras 
ao desejo histórico de equalização dos ritmos numa única história. Outras tantas restam 
por contar, como se aguardassem o instante de sua redenção, o seu tempo para que, 
enfim, o presente aguardado, um outro dia, esteja em condições de ouvir a pronúncia 
da palavra que se tentou sequestrar. Calaram-se sepulcralmente, mas não estão mortos. 
Talvez estejam mais vivos do que nós, que hoje escrevemos estas palavras mórbidas e que 
repetimos todo dia ao acordar pela manhã, a tagarelice dos jornais e das redes sociais, 
abafando o canto dos pássaros, que nos assistem pasmos diante da barbárie, na qual nós 
mesmos nos confinamos. Uma espécie de clausura que se dá como repetição, a velha 
compulsão diagnosticada por Freud4, marca do inconsciente psíquico que advém dos 
impulsos instintuais que, hoje, talvez pudéssemos afirmar sem medo, determina o que 
fazemos e como projetamos a imagem do que chamamos real diante dessa história. Ou, 
talvez, nos desesperarmos diante da possível monotonia do horror no futuro, se houver 
um. Pois parece ser o desejo inconsciente das massas, que celebram a imagem de sua 
própria destruição, como se fosse o único sentido possível. Para Barthes, “a forma bastarda 
da cultura de massa é a repetição vergonhosa: repetem-se os conteúdos, os esquemas 
ideológicos, a obliteração das contradições, mas variam-se as formas superficiais: há sempre 
livros, emissões, filmes novos, ocorrências diversas, mas é sempre o mesmo sentido”5. 
Epifania de vozes todas numa mesma direção. A essa forma bastarda da cultura é a prova 
de sua degenerescência, e aqui não precisamos mais supor. A história se degenerou no 
instante em que pretendeu assimilar a diferença como coisa sua. Irredutível à perversão 
histórica, outras vozes guardam-se nesse índice misterioso de Benjamin. O que é esse sopro 
que nos toca e nos impele à redenção? Inevitável repetição da velha pergunta totalitária 
do presente do indicativo. O que quer dizer esse toque? Quem nos toca? Podemos ser 
tocados por um outro tempo, ou um outro corpo de uma história que não se faz presente? 
Parece que não há pergunta que não seja herdada. As perguntas já não são resistências 
ou medo dessa outra respiração? A respiração toca. A respiração abre uma fenda no curso 
da história, uma abertura, um intervalo intraduzível aos sentidos do que chamamos de 
inteligível e sensível. A demanda desse toque nos impõe a pensar o que tocar quer dizer. 
Mas mais do que isso, nos impõe o dever, pois a responsabilidade é um dever, de tocar 

4 FREUD, Sigmund. O inquietante. In: História de uma neurose infantil: (‘O homem dos lobos’): além do 
princípio do prazer e outros textos (1917-1920). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010, pp. 356.

5 BARTHES, Roland. O prazer do texto. 6ª ed. Trad. J. Guinsburgl. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 51.
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o intocável, como afirmava Derrida a propósito de Jean-Luc Nancy6. Tocar o intocável 
também é a demanda desse chamado ao encontro secreto entre as gerações precedentes 
e a nossa. É esse o chamado que nos impele ao movimento, ao mergulho aberto na fenda 
do toque do sopro de ar que já esteve aqui no domínio presente. Esse apelo não é um 
apelo qualquer, apelo é uma convocação ao instante em que responsabilidade e justiça 
se fundem. Afinal, “Justiça, uma vez pronunciada essa palavra, onde terminará tudo?7. 
Terrível questão que atravessa a demanda do julgamento, não apenas o julgamento do 
Tribunal, mas sobretudo do que viver realmente quer dizer, a partir do instante em que 
pronunciamos a palavra justiça. Além disso, terrível é a impressão de que nossas pulsões 
mais íntimas se domesticam ao presente apesar do horror. Mais do que uma tentação, a 
repetição se faz lei, e o medo de transgredir os limites do presente parece inconfessável, 
talvez não por ausência de desejo, mas por ausência mesma de uma tradução justa do 
que medo quer dizer. Estranha relação entre fruição e medo que, segundo Barthes: 

O que repugna a uma tal aproximação não é evidentemente a ideia de 
que o medo é um sentimento desagradável – ideia banal – mas que é um 
sentimento mediocremente indigno; ele é o deixado-por-conta de todas 
as filosofias (só, Hobbes, creio: “a única paixão de minha vida foi medo”); 
a loucura não lhe quer mal (salvo talvez a loucura antiquada: o horla), e 
isso impede que o medo seja moderno: é uma recusa da transgressão, uma 
loucura que se abandona com plena consciência. Para uma derradeira 
fatalidade, o sujeito que tem medo permanece sempre sujeito; quando 
muito depende da neurose (fala-se então angústia, palavra nobre, palavra 
científica, mas o medo não é a angústia). 
São essas razões mesmas que aproximam o medo da fruição. Ele é a 
clandestinidade absoluta porque “inconfessável” (embora atualmente 
ninguém esteja pronto a confessá-lo), mas porque, cindindo o sujeito ao 
deixá-lo inato, só tem à sua disposição significantes conformes: a linguagem 
delirante é recusada àquele que ouve o medo erguer-se nele. “Escrevo para 
não ficar louco”, dizia Bataille – o que queria dizer que escrevia a loucura; mas 
quem poderia dizer: “Escrevo para não ter medo”? Quem poderia escrever 
o medo (o que não impediria de dizer conta-lo)? O medo não expulsa, não 
constrange nem realiza a escritura: pela mais imóvel das contradições, os 
dois coexistem – separados. 
(Sem falar no caso em que escrever faz medo)8.

Resistências do medo por inúmeras razões. Mas todas se desdobram da razão, que 
sabemos: encarcerou a loucura em seus domínios. E por que haveria de agir diferente 
em relação ao medo? Uma razão que tudo pretende controlar, dizer o sentido e cujos 
significantes estão sempre conforme, tudo aprisiona. Essa é razão da história: fazer do 
passado coisa sua. Ao construir as celas do tempo, a história é a repetição compulsiva de 

6 DERRIDA, Jacques. El tocar, Jean-Luc Nancy. Trad. Irene Algoff. Buenos Aires: Amorrortu, 2011. 
7 COETZEE, J. M. À espera dos bárbaros. Trad. José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, 

p. 144.
8 BARTHES, Roland. Op. Cit. pp. 58-59.
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uma ameaça. E aí está todo o terror. Ameaça espectral de uma máquina de guerra que 
sequer precisa disparar, que sequer precisa aparecer, como os bárbaros de Coetzee. Nesse 
sentido, o delírio é pensar não ser possível ter medo. Como escrever o medo diante de 
tal aporia? Haveria algum idioma para dizer o medo? Somos fiéis herdeiros do medo. E 
urge pensar o que essa fidelidade quer dizer. Equivocidade de uma questão turbulenta, 
herdeiros que precisam aprender a viver, mas a viver não se aprende por definição, como 
advertiu Derrida9. Por um sopro de esperança através do índice misterioso do passado, 
devemos lembrar que aprender, antes de tudo, é um gesto poético, e os poetas, talvez 
porque escrever também faz medo, foram expulsos da República. 
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INTRODUÇÃO

O movimento constitucionalista na América Latina acompanhou boa parte do 
processo de ocupação do seu território. Apesar de muitos ainda sustentarem uma versão 
mais romântica deste processo de ocupação, sabe-se, há muito, que o que de fato ocorreu 
foi uma invasão. Invasão esta que desprezou a possibilidade de considerar os ensinamentos 
e conhecimentos dos povos aqui existentes e que, por meio da dominação, fortemente 
caracterizada pela exploração indígena e exclusão de segmentos éticos, religiosos e 
comunitários, impôs o modelo eurocentrista como forma de pensar. O resultado deste 
processo conduziu a uma espécie de monocultura jurídica, o que também afetou e segue 
afetando os horizontes do direito constitucional, principalmente quando da sua aplicação. 

Num contexto mais recente, após atravessar um longo período escuro, marcado 
pela ditadura iniciada em 1964, o Brasil voltou a respirar ares democráticos, com o processo 
de convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte em 1985. Tal fato também 
permitiu a retomada das discussões acerca do constitucionalismo, e trouxe para o debate 
as propostas que já eram aventadas teoricamente de um novo constitucionalismo ou, por 
alguns denominado de neoconstitucionalismo, e também das ideias de um pluralismo 
jurídico. 

A redemocratização do Brasil e a Constituição de 1988 são considerados um novo 
marco no panorama nacional e foram as grandes responsáveis pela consolidação do Estado 
Constitucional de Direito, o que trouxe consigo um grande protagonismo para a jurisdição 
constitucional, e, por consequência, para o Poder Judiciário, que assumiu, pelo menos, 
nos dizeres da Carta Magna, a condição de guardião dos Direitos Fundamentais e da 
preservação do regime democrático. Diante de tal realidade, compreender os horizontes 
que moldam a teoria do direito e o tratamento consagrado aos Direitos Humanos no 
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contexto desse novo constitucionalismo, principalmente na realidade brasileira, é o 
objetivo do presente estudo. 

Para se alcançar tal propósito, é necessário, em um primeiro momento, tratar, 
mesmo que brevemente, dos fatos que marcaram a evolução histórico-social latino-
americana, para melhor compreender os fenômenos jurídicos que moldaram a cultura 
jurídica brasileira. Dando sequência, aborda-se a história das constituições brasileiras 
e tecem-se comentários acerca da monocultura jurídica instituída devido ao apagar 
das culturas pré-existentes na história do país, motivo pelo qual ao final deste estudo, 
sustenta-se a necessidade de um resgate do chamado pluralismo jurídico, e de forma mais 
específica, a partir da obra de Antonio Carlos Wolkmer, de um pluralismo comunitário. 

1 O domínio europeu na América Latina 

As conquistas europeias do século XV, dentre as quais inclui-se a América Latina, 
sempre foram vistas como um desdobramento da expansão capitalista mercantil no 
sentido de consolidar o projeto da Modernidade (LIXA; FAGUNDES, 2018). Um projeto de 
colonização ou dominação que tinha como base não apenas a ideia de povoamento ou 
de exploração dos recursos naturais, mas também da transformação dos seres humanos 
e que, segundo Lixa e Fagundes (2018, p. 163) era pautado pela proposta de “cultivar 
práticas, símbolos e valores capazes de garantir um estado de coexistência social, enfim, 
uma cultura”.

Ocorre que, conforme Quijano (2005), a chamada “transformação cultural”, proposta 
desde os primeiros anos de colonização da América Latina, envolvia a utilização por 
parte dos europeus de mão-de-obra não paga, executada pelas raças dominadas, tidas 
como inferiores. O genocídio indígena, pontua o autor, não foi causado unicamente pelas 
doenças trazidas pelos europeus, mas sim pelo fato de que os indígenas eram usados 
como “mão de obra descartável, forçados a trabalhar até morrer” (QUIJANO, 2005, p. 120). 
Na mesma lógica se deu o processo escravocrata, em que a população negra era um 
simples objeto/produto utilizado pelo colonizador, não dotado de dignidade. Portanto, 
a não remuneração do trabalho estava umbilicalmente relacionada à inferioridade dos 
povos colonizados imposta pela minoria europeia branca.

Segundo Wolkmer (2006) a dominação interna e a submissão externa são marcas do 
processo de historicidade da América Latina, graças ao cenário de colonização, exploração 
e exclusão de segmentos étnicos, religiosos e comunitários, constituído com fundamentos 
na modernidade eurocêntrica, durante o processo de dominação e subjugação de toda 
ideia que estivesse fora destes parâmetros.

Para a solidificação desta estrutura de poder, foi criado um mecanismo de colonização 
baseado no capitalismo latifundiário, vinculado diretamente ao grupo mercantil europeu 
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que contava com a força de trabalho de uma mão-de-obra essencialmente escrava e 
uma estrutura jurídica e política, vinculadas à metrópole, de proteção dos interesses dos 
produtores e que influenciou sobremaneira a cultura brasileira. Some-se a isso a limitação 
do exercício da cidadania praticado pelo Estado Absolutista Metropolitano, o que não se 
altera com a estrutura de poder montada após a independência e uma população letrada 
estamental com a formação de uma massa analfabeta (LIXA, FAGUNDES, 2018).

Apesar de tais características o projeto de Modernidade enraizou-se e perdurou por 
muito tempo e nos mais diversos contextos geográficos. Basta ver a história da escravidão 
no contexto brasileiro que subsistiu por mais de 300 anos. Como lembra Santos (2002, 
p. 139) “no campo jurídico e político, a ‘prova real’ do paradigma da modernidade ocorre 
no século XIX, pois é nesse período que o capitalismo se torna o modo de produção 
dominante nos países centrais e que a burguesia emerge como classe hegemônica”. 

Bragato (2014) entende a modernidade como um fenômeno puramente europeu, 
constituído a partir da Reforma Protestante, Revolução Francesa e Revolução Industrial, e 
que se estendeu por todo o mundo, razão pela qual a autora sugere que a modernidade 
não seja encarada como um fenômeno da Europa independente mas sim um “sistema-
mundo” que assume a função de centro e estende seu domínio colonial ao resto do mundo, 
daí a razão de se falar em colonização e, nos tempos mais presentes, na necessidade de 
descolonização ou decolonialidade. 

Dussel, citado por Bragato (2014, p. 212) também assimila a modernidade como um 
fenômeno mundial “produzido pelas relações assimétricas entabuladas pela Europa com 
suas colônias a partir de 1492, data da chegada de Colombo à América”. A marca principal 
deste período segundo Giorgi foi a barbárie promovida pela violência da exclusão. Ainda 
segundo o autor este período produziu “as suas periferias, as suas formas de sul, os seus 
negros, as suas mulheres (...) por todos os lados produzem-se periferias da modernidade”. 
(GIORGI, 1997, p. 8) 

Também são neste sentido os dizeres de Lixa e Fagundes (2018) para quem a 
imposição do modelo epistemológico europeu se deu, a partir do século XV, pela violência, 
“violência pela repressão de outras formas de saber existentes na colônia e, também, pela 
assimilação de um saber que anuncia-se como universal e verdadeiro” (LIXA, FAGUNDES, 
2018, p. 189). Como consequência, a cultura jurídica do século XIX, que culminou no Direito 
do século XX, carrega em si marcas do individualismo, formalismo legalista, das marcas 
liberais burguesas importadas do modelo europeu (LIXA, FAGUNDES, 2018).

É somente com a identificação da face oculta da modernidade, a colonialidade, 
e com o surgimento do pensamento descolonial que passa-se a enfrentar as mazelas 
produzidas neste período a partir de propostas que denunciam o encobrimento das várias 
culturas pré-existentes e a desconsideração dos seus saberes inclusive para o contexto da 
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formação jurídica. Neste sentido os comentários de Bragato (2014, p. 211) para quem “a 
ideia de desobediência epistêmica, proposta central do pensamento descolonial, tem a 
ver com a necessidade de descolonizar o conhecimento”. 

Os estudos a respeito das teorias descoloniais e pós-coloniais lançaram luz à 
dimensão colonial da modernidade, demonstrando o caráter eurocêntrico das formas 
de conhecimento, o que impactou a formação da cultura jurídica brasileira taxada como 
uma monocultura por parte dos críticos da influência europeia, como se verá a seguir. 

2 A história das Constituições brasileira e a formação da cultura jurídica

Como reflexo dos movimentos históricos, o direito contribuiu e integrou a 
conjuntura de submissão dos povos colonizados e marginalizados, razão pela qual, pensar 
a historicidade jurídica latino-americana, levando-se em conta a herança cultural luso-
hispânica é fundamental para demonstrar a constituição do Direito Moderno como 
totalidade excludente.

Tal característica fez com que movimentos constituintes latino americanos e 
caribenhos surgissem e tivessem como bandeira uma verdadeira luta política por direitos, 
em enfrentamento ao colonialismo dominante: “constitucionalismo como ferramenta de 
transformação, fundado na soberania dos povos” (WOLKMER, BRAVO, FAGUNDES, 2017, 
p. 2849). Os autores citam as experiências constitucionais de caráter transformador nas 
constituições do Haiti (1791-1805), do México (1814) e do Uruguai (1813-1815), que surgiram 
dissonantes ao alinhamento liberal e conservador das constituições do mesmo período. 
Nelas estavam as propostas de transformações estruturais no poder político e econômico 
que incluíam a participação social de populações marginalizadas e de baixa renda. 

Algo semelhante a tal movimento ocorreu mais recentemente no Equador e 
na Bolívia quando estes a partir das assembléias nacionais constituintes admitem a 
incorporação de valores característicos das sociedades originais como princípios-guia 
das regras constitucionais. É o caso do bem viver ou bien vivir previsto no preâmbulo da 
Constituição do Equador.

Gargarella, Pádua e Guedes (2016, p. 34) esclarecem que “a maioria dos países 
Latino-Americanos entrou no século XX com constituições liberais-conservadoras, para 
dizer com isso constituições que foram resultado de um acordo político entre liberais e 
conservadores”, uma vez que estas representavam as duas alas políticas que disputavam 
o poder na região e carregavam aspectos de ambos os lados, como a liberdade religiosa e 
um sistema de freios e contrapesos, defendidos pelos liberais, e um sistema de autoridade 
concentrada e perfeccionismo moral, aspirações dos conservadores. 

A Constituição brasileira de 1891 ilustra bem esse cenário. Com a quebra do poder 
monárquico, o Partido Republicano – fundado em 1870 por liberais radicais – ascende ao 
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poder dotado de uma diversidade, entre seus integrantes, de forma a se estender sobre 
o Estado e sua organização. O debate constitucionalista estava centrado em questões 
tais como se o regime seria presidencialista ou parlamentarista, centralista ou federalista, 
democrático ou ditatorial. Entre as conquistas da Carta Política de 1891 estavam a 
separação da Igreja e do Estado e a expansão do sufrágio, por exemplo (CARVALHO, 2011).

Segundo Carvalho (2011, p. 150) um dos temas centrais da constituinte foi a discussão 
sobre a adoção de um modelo centralista ou federativo e isto porquê “quase todos os 
constituintes eram federalistas, mesmo que divergissem sobre a forma que o federalismo 
deveria assumir”, tendo como clara inspiração o modelo dos Estados Unidos. Nas palavras 
do próprio Prudente de Morais (CARVALHO, 2011, p. 146) o Brasil deveria ser “na América 
do Sul, ao seu modelo da América do Norte”.

Gargarella, Pádua e Guedes (2016) ainda lembram que as constituições liberais-
conservadoras não incorporaram mecanismos para a participação política com cláusulas 
sociais em benefício das populações marginalizadas. Estas, propunham somente 
ferramentas de manutenção de um sistema colonialista, muito embora em um momento 
de ruptura com a monarquia. O pacto liberal-conservador que estabeleceu o regime de 
“ordem e progresso” durou durante as duas primeiras décadas do século XX, mas não 
resistiu ao crescimento de uma classe trabalhadora mobilizada e ao desconforto com 
os níveis de desigualdade alarmantes no continente. No Brasil, ainda se tinha o tempero 
de um sistema eleitoral sem credibilidade frente aos pactos oligárquicos coronelistas 
(resquício do Império, vinculado ao patrimonialismo central exercido pelo Imperador), 
que culminou na Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. 

O governo de Getúlio Vargas foi instituído por meio do Decreto nº 19.398, de 11 de 
novembro de 1930 com a literal promessa de reorganização constitucional do país. Foi 
marcado por erros, protecionismos, dominações regionais, debilidades institucionais, 
pela crise de 1929 (que atingiu os produtores de café, principal produto de exportação 
nacional da época) e pela falência do modelo institucional proposto pela Constituição 
1891, o que levou a uma concordância acerca da necessidade de uma revisão básica do 
sistema político jurídico (WOLKMER, 2010).

Concebida a partir das influências recebidas da Constituição do México (1917), de 
Weimar (1919) e da Espanha (1931), a Constituição de 1934 trouxe consigo inovações úteis 
ou inevitáveis e “ensaiou um Estado de Bem-Estar Social que iria permear os arranjos 
institucionais futuros” (GODOY, 2017, p. 184). Instalava a Justiça Eleitoral na estrutura do 
Poder Judiciário, trouxe o voto feminino, o mandado de segurança, estabeleceu direitos 
econômicos e sociais e a Justiça do Trabalho, a qual, contudo, serviria para “dirimir, 
paternalisticamente, conflitos coletivos, e para manipular quase toda a atividade sindical” 
(WOLKMER, 2003, p. 92). 
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Importante ressaltar que, para Wolkmer (2010), as camadas populares não tiveram 
participação ativa nem na Revolução de 30 ou na Constituinte que a seguiu, o que deu 
aos direitos sociais um caráter integrador e paternalista, pois estes não apareceram de 
forma espontânea, mediante processos democráticos ou lutas populares de avanços da 
sociedade civil, mas sim como resultado de imposições e resistências, concessões e favores 
no jogo político das elites oligárquicas. 

Godoy (2017, p. 208) traça um interessante paralelo entre a ascensão e queda 
da Constituição de 1934. Segundo o autor “sua gênese teve como motivo as mesmas 
circunstâncias que qualificaram seu ocaso. Quem possibilitou a articulação de forças 
que produziu seu texto foi o mesmo condutor das forças políticas que engendraram seu 
abandono”. O autor ainda relembra o perfil autoritário que Getúlio assumiria no período 
do Estado Novo, com inspiração no fascismo europeu, na implantação de uma ditadura 
do Executivo na Constituição de 1937.

Conhecida como a Constituição “Polaca”, pelas influências recebidas da Constituição 
autoritária da Polônia, a Constituição de 1937 concluiu o processo centralizador iniciado 
pela Constituição de 1934, trazendo a tona um Estado totalitário centrado no Poder 
Executivo e pautado por processos corporativos. O poder estava concentrado na figura 
do Presidente da República que governava via Decretos-leis. A Constituição representou 
o momento da institucionalização do Estado Novo (ABREU, 2016) e definia as atribuições 
do presidente em um regime de centralização dos poderes, em lugar da democracia de 
partidos e da divisão de poderes até então vigentes. 

Abreu (2016, p. 466), apresenta a fala de Oliveira Viana – um dos pensadores da 
Constituição Polaca – e sua visão da democracia:

Assim, a verdadeira democracia não seria baseada na liberdade individual, 
na participação política do indivíduo, e sim na opinião organizada das 
classes econômicas e na sua participação nos negócios públicos, de acordo 
com um modelo corporativo. [...] O Brasil precisa não de um partido único, 
como nos casos da Alemanha e Itália, e sim de um presidente único, ou seja, 
do presidente que não divida com ninguém a sua autoridade.

A Constituição conferia ao Presidente poderes absolutos. O artigo 9º da Constituição 
de 1937 demonstrava isso claramente, ao passo que este concedia ao Governo Federal 
a possibilidade de intervir nos Estados e o artigo 75 estabelecia que seria prerrogativa 
do presidente indicar um dos candidatos à Presidência quando cessasse o estado de 
emergência ou de guerra (BRASIL, 1937). Em paralelo, os direitos sociais ampliados com a 
Constituição de 1934, mostraram-se como ferramentas de controle social. 

Santiago (2015) ressalta que a Constituição de 1937 foi pouco aplicada, com exceção 
das normas que legitimavam o regime autoritário. A existência da Constituição estava 
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umbilicalmente ligada à força que a mantinha, ou seja, a força de Getúlio, uma vez que 
esta reconheceu no Presidente a autoridade absoluta do Estado, estando ele acima 
dela própria (ABREU, 2016). Com a queda de Getúlio em 1945 e, com a necessidade do 
reestabelecimento da normalidade democrática, impulsionada pela posição assumida 
pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 1937 perdeu sua razão de existir. 

Em Assembleia instaurada em 05 de fevereiro de 1946, 37 parlamentares foram 
incumbidos de elaborar o projeto da Constituição de 18 de setembro de 1946. Conforme 
Santiago (2015, p. 356), “pela primeira vez na história nacional o documento base não 
nasceu no Poder Executivo, mas da própria constituinte, que trabalhou a partir do texto 
de 1934”. A nova Constituição tinha, portanto, caráter essencialmente democrático, e 
propunha o reestabelecimento do equilíbrio institucional, além de buscar conter os 
excessos do Poder Executivo. 

Inserida no contexto do Pós-Guerra, trazia em si elementos da ideologia dominante 
da época, como a implantação do bem-estar social (o Estado interventor na ordem social 
e econômica), uma democracia representativa mais sólida e a garantia dos direitos civis 
fundamentais (WOLKMER, 2003). No Título V (Da Ordem Econômica e Social), o texto 
constitucional (BRASIL, 1946) dispunha desde o trabalho digno, com a conciliação entre 
a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano (Art. 145), e o estabelecimento de 
um salário mínimo (Art. 157, I); passando pelo uso da propriedade condicionado ao bem-
estar social (Art. 147); até a repressão ao abuso do sistema econômico (Art. 148). O único 
porém residia, no entanto, no fato de que muitas destas normas eram classificadas como 
programáticas. 

A programaticidade, conforme Toffanello (2005), representou a porta de entrada dos 
direitos sociais nas constituições, especialmente na Constituição de 1946, mas acendeu a 
problemática relativa a força normativa das normas programáticas. Enfrentou-se, a partir de 
então, a dificuldade de efetivação destes comandos, uma vez que estavam condicionados 
a uma atividade legislativa positiva. Ou seja, para obter eficácia plena necessitavam de sua 
efetivação através de legislação ordinária, pelo legislador infraconstitucional, que possuía 
discricionariedade em relação aos meios e modos de agir. 

Conforme Prestes (2006), a reforma agrária foi um tema recorrente na constituinte, 
pois, para a bancada progressista, o monopólio da propriedade privada da terra constituía 
um dos grandes entraves da democracia. Neste contexto, foi consagrado o artigo 147 
da Constituição supramencionada, que determinava: “O uso da propriedade será 
condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, 
§ 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos” 
(BRASIL, 1946).
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Justamente este foi o debate central no início da década de 1960, quando o 
presidente Jânio Quadros renunciou em agosto de 1961 e João Goulart, seu vice, assumiu 
o cargo. João Goulart fazia da reforma agrária uma de suas principais pautas e isso 
(mesmo estando disposto na Constituição) causou o alvoroço dos grupos conservadores, 
que alegavam que este estaria alinhado às correntes da esquerda comunista. Tentou-se, 
em um primeiro momento, por emenda ao texto constitucional, transformar o regime 
presidencialista em parlamentarista, mas a proposta foi barrada em referendo popular 
em 1963 (SANTIAGO, 2015). Até que, em abril de 1964, um golpe que envolveu camadas da 
sociedade civil, lideradas pelas Forças Armadas, derrubou o governo João Goulart.

Sob a promessa de conter a ameaça de expansão das forças comunistas (discurso 
presente em toda América) e que de certa forma repetia a história anterior ao primeiro 
período ditatorial, o novo regime se estabeleceu com a promessa de controlar as 
instabilidades sociais, a crise econômica e o surto inflacionário que o país atravessava 
(SANTIAGO, 2015). No plano internacional o mundo vivia a tensão constante da Guerra 
Fria. Segundo Gomes e De Lena (2014, p. 85) o discurso era:

O Ocidente está duplamente ameaçado: primeiro, pela possibilidade 
sempre presente de uma guerra total contra o mundo comunista; em 
segundo lugar, embora a cultura e os padrões ocidentais tenham se 
disseminado na maior parte do mundo, a “democracia ocidental” não 
dispõe de mecanismos eficientes para combater a infiltração comunista, 
especialmente entre a juventude. Sendo vulnerável à penetração 
comunista nos países desenvolvidos, o Ocidente é ainda mais débil no 
tocante à preservação de seus valores nos países subdesenvolvidos. Desta 
forma, somente os Estados Unidos e as grandes nações europeias poderão 
defender as áreas subdesenvolvidas da perigosa expansão comunista.

Tal cenário fez com que as diretrizes do Direito Público na década de 1960 fossem 
geradas pelas cartas constitucionais de 1967 e 1969, tidas como antidemocráticas e 
autoritárias (WOLKMER, 2003). Os militares também expediam normas de natureza 
constitucional como medidas de gestão política, denominados Atos Institucionais (AI). 
No total foram promulgados 17 AI’s, que conferiam alto grau de centralização para a 
administração pública (GOMES, LENA, 2014). O primeiro Ato Institucional, por exemplo, 
promulgado em 9 de abril de 1964 já afirmava em seu preâmbulo que “a revolução não 
procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste Ato Institucional, 
resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua 
legitimação” (Brasil, 1964, texto online). E no artigo 10 do mesmo Ato o alvo foi a população 
civil que poderia ter suspensos seus direitos políticos pelos Comandantes-Chefe. 

Os Atos Institucionais que se seguiram mantiveram a índole totalitária e excludente, 
com o fechamento dos canais de comunicação da sociedade civil com o governo e o 
fortalecimento do bipartidarismo (com a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento 
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Democrático Brasileiro como únicos partidos). Com ampla maioria no Congresso, a 
Constituição de 1967 é aprovada. Um texto constituinte que se iniciou no Poder Executivo, 
ao convocar juristas para elaborar uma Constituição para “institucionalizar os ideais da 
revolução”, conforme descrito no AI 4 (SANTIAGO, 2015). 

A partir do AI 5, o governo militar retirou, definitivamente, sua máscara de 
passividade e passou a utilizar de sequestros e torturas como uma política sistemática 
do Estado e isso devido a vitória dos militares da ala “linha dura” (desde o golpe de 1964, 
surgiram inúmeras divisões dentro do núcleo de poder militar). O AI 5 também marcou 
o início do Governo Médici (1969-1974), período mais sangrento do regime sem nenhum 
compromisso com direitos e liberdades individuais (COIMBRA, 2001). 

Após 21 anos de governos militares, com repressão política, censura, perseguições 
aos “subversivos”, assassinatos e crises econômicas, a Ditadura Militar teve seu fim. Coube 
aos militares negociar junto à oposição uma transição pactuada. Tais acordos resultaram 
em uma salvaguarda para as instituições militares no processo de redemocratização 
(MISSIATO, 2016), mais tarde referendado pelo próprio Supremo Tribunal Federal 
quando do julgamento da Lei de Anistia. A eleição indireta do Presidente Tancredo 
Neves representou a coligação do PMDB com setores do PDS (partido governista), mas 
sua morte inopinada o impediu de tomar posse, e seu Vice-Presidente, José Sarney 
(com fortes vínculos ao governo militar) assumiu a Presidência da República em 1985. 
A partir de então, o passo natural para a guinada democrática foi a elaboração de uma 
nova Constituição, que retirasse as mazelas autoritárias da estrutura governamental e 
solidificasse as garantias e direitos fundamentais (SANTIAGO, 2015), movimento este que 
resultou na instituição da Assembléia Nacional Constituinte que deu vazão à Constituição 
promulgada em 05 de outubro de 1988. 

Percebe-se do exposto que a história do constitucionalismo brasileiro foi 
atravessada por diversas manifestações de forças (oligarquias, elite, militares, e outros) 
que nunca deixaram de exercer o poder sobre as normas brasileiras e que de certa 
foram nunca permitiram que aqueles que de fato eram donos desta terra ou, até mesmo 
aqueles que representavam as alas mais fracas da sociedade, participassem deste 
processo de formação. Isto por si só já serviria para justificar os problemas enfrentados a 
partir do processo de redemocratização no sentido de efetivação dos direitos humanos 
fundamentais previstos na Constituição de 1988 e a falta de espaço e reconhecimento 
dos movimentos sociais que representam as parcelas mais excluídas da população. Ou 
alguém consegue encontrar outra razão para justificar as concentrações de riqueza e terras 
nas mãos de poucos diante de uma Constituição que tem como princípios fundamentais 
a função social da propriedade e a dignidade humana? 

O que fica evidenciado é que o Brasil tem uma longa história de exclusão popular, 
se considerados os processos de elaboração das suas constituições. Os processos de 
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participação se resumem a 1946 onde as forças populares participaram, de forma 
comedida, da elaboração do texto constitucional e mais tarde da Constituição de 1988. 

Ainda no caso da Constituição de 1946 há de se ter presente que tal fenômeno não 
ocorreu somente no Brasil, posto que, segundo Santos (2016), as constituições ocidentais 
do pós-guerra carregavam grande sentido transformador. Sustentados pela ideia de justiça 
histórica e reparação face à opressão colonial e pós-colonial, atores sociais coletivos antes 
ignorados, foram novamente valorizados, como a população indígena, afrodescendente e 
maiorias nacionais anteriormente oprimidas. 

O sucesso destas lutas em países como a África do Sul, a Índia, o Brasil, a 
Bolívia ou o Equador deu origem a um constitucionalismo pós-colonial, 
que ergueu as bandeiras da interculturalidade, do pluralismo jurídico, 
da demodiversidade, da plurinacionalidade e da participação cidadã, e 
alimentou um otimismo assente na ideia de constitucionalismo intercultural 
e plurinacional. (SANTOS, 2016, p. 49)

Vale lembrar contudo, que se este período foi caracterizado por tamanha 
empolgação e conquistas no sentido de se assegurar a pluralidade, no Brasil, conforme já 
narrado, e também em vários outros países, o que se sucedeu, a patir da década de 1960, 
foi novamente um período de trevas. 

O que fica até o presente momento é que a história do país e das suas diversas 
constituições não foi capaz de superar problemas viscerais que fazem parte desta desde 
os primórdios, como é o caso da desigualdade social e econômica e isto provavelmente 
por não ter se dado o devido e merecido tratamento as maiorias nacionais. Os sistema 
cunhados sempre foram de privilégios. Privilégios para poucos. O grande porém é que 
tal condição se coloca, na atualidade, como um dos maiores óbices para efetivação dos 
direitos constitucionalmente alcançados pois, problemas estruturais como a concentração 
de propriedades nas mãos de poucos, o racismo, a discriminação das maiorias e a 
superioridade da cultura europeia na formação jurídica, ainda se fazem muito presentes. 

Tais condições demonstram que não basta um texto constitucional composto 
em um contexto democrático para dar conta dos problemas sociais. Fatores históricos 
e sociais enraizados ao longo de mais de um século não são facilmente apagados. Isto, 
contudo, não impede que se busque provocar junto ao universo jurídico, novas formas de 
se interpretar o texto constitucional e também de se contemplar aqueles que por muito 
tempo foram excluídos ou estiveram ausentes. 

3 Por um constitucionalismo inclusivo e reparador

Diante do contexto até o momento narrado e do reconhecimento de que o legado 
apresentado pelo período histórico vivenciado pelo Brasil, juntamente com a história das 
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suas Constituições, produziu efeitos na formação da cultura jurídica, surgem as seguintes 
questões: quais seriam as bases para um novo constitucionalismo, um constitucionalismo 
agregador, capaz de contemplar e reconhecer os equívocos cometidos ao longo da 
história e de reparar as injustiças? É possível um novo constitucionalismo, se boa parte 
dos erros cometidos historicamente seguem perpetuados? Como reparar aquilo que por 
muitos ainda não foi reconhecido, e isto, porque uma significativa parcela da população 
ainda crê no conto do descobrimento e na lógica de que somente o mérito é capaz de 
justificar o acesso à riqueza, serviços e a determinados bens? 

Enfim, é inegável que as interrupções ocasionadas no processo democrático 
brasileiro devido aos dois períodos ditatoriais, o último tendo perdurado por mais de 
duas décadas, atrasaram em muito o ideário de se reparar os erros históricos. A Carta 
de 1988, também não conseguiu romper por completo com as influências culturais que 
acompanharam a história brasileira. Apesar das bases da Constituição de 1988 serem 
populares, tem-se a sensação de que no pós promulgação a evolução pretendida segue a 
passos lentos. 

As bases estão dadas. Os Direitos Fundamentais positivados na Carta de 1988, como 
a igualdade e liberdade, possuem supremacia formal, uma vez que visam o respeito à 
diversidade ideológica, para a proteção e consideração de todos os interesses. A prevalência 
dos Direitos Humanos também é narrada no contexto do artigo 4º, inciso II, e quando da 
definição de um título exclusivo para os Direitos e Garantias Fundamentais (BRASIL, 1988), 
com a ambição de inclusão social de novos atores. E, somando-se a tal contexto ainda 
há a previsão do caput do artigo 5º que prevê a igualdade como prerrogativa maior e o 
disposto no caput do artigo 6º que contempla direitos sociais capazes de amenizar as 
diferenças sociais. 

Também são nesse sentido todas as previsões relacionadas a chamada democracia 
participativa. Em vista disso, nunca é excessivo lembrar que um dos fundamentos ou 
pilares da República Federativa Brasileira, segundo o disposto no artigo 1º da Carta Magna 
é o poder emana do povo. Tal poder pode ser exercido por meio de representantes mas, 
também, de forma direta, quando da realização de referendos, plebiscitos, projetos de lei 
de iniciativa popular, audiências públicas, e outras formas que permitam o envolvimento 
direto do cidadão. 

Os conselhos são outro exemplo de participação direta. Referidos em 73 passagens 
no texto da Constituição é por meio destes, a partir da representatividade da sociedade 
civil que pode-se realizar o chamado controle social e também assegurar que a tomada 
de decisões na esfera pública possua legitimidade popular. 

Diante do exposto verifica-se que a Constituição de 1988 pode se colocar como um 
potente mecanismo de correção das injustiças praticadas durante a história brasileira, 
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principalmente no que diz respeito aos sujeitos históricos ignorados ou deixados de lado 
durante a vida das outras constituições. Tais sujeitos compõem aquilo que Wolkmer (2015), 
ao defender uma proposta de pluralismo jurídico denomina de “novo sujeito histórico”. 
Este, segundo o autor4, articula-se em torno “do sofrimento – às vezes centenário – e das 
exigências cada vez mais claras de dignidade, de participação, de satisfação mais justa 
e igualitária” das necessidades humanas fundamentais de grandes parcelas sociais 
excluídas, dominadas da sociedade. 

O autor ainda cita as análises realizadas pelo Instituto Histórico Centro-Americano 
de Manágua (Nicarágua) e pela Conferência de Puebla (México) para retratar as novas 
identidades das múltiplas subjetividades coletivas: os camponeses sem-terra, os 
trabalhadores agrícolas, os emigrantes rurais; os operários mal remunerados e explorados; 
os subempregos, os desempregados e trabalhadores eventuais; os marginalizados dos 
aglomerados urbanos, subúrbios e vilas, carentes de bens materiais e de subsistência, sem 
água, luz, moradia e assistência médica; as crianças pobres e menores abandonados; as 
minorias étnicas discriminadas; as populações indígenas ameaçadas e exterminadas; as 
mulheres, os negros e os anciãos que sofrem todo tipo de violência e discriminação; e, 
finalmente, as múltiplas organizações comunitárias, associações voluntárias e movimentos 
sociais reivindicativos de necessidades e direitos (WOLKMER, 2015, p. 281). 

Estes sujeitos precisam ter espaço na tomada de decisões e também precisam ser 
pauta quando da construção das políticas públicas que se propõem a dar consecução a 
todos os direitos previstos no texto da Carta Magna. Um projeto que se quer intercultural 
e promotor de igualdade, consiste na luta por reconhecimento de diferentes culturas, 
como forma de enfrentamento das formas de desprezo presentes na vida cotidiana e 
nas instituições. Um caminho de inclusão que possibilita a aceitação do diferente como 
oportunidade de enriquecimento e transformação. 

Só haverá participação politica de fato no momento em que tais sujeitos puderem 
apresentar e debater propostas, deliberar e decidir, mudar o curso das ações estabelecidas 
pelas forças constituídas, e isto porque os institutos clássicos da democracia direta e a 
previsão constitucional de um estado democrático são apenas pilares de uma estrutura 
democrática participativa. Sua concretização depende da efetiva participação (WOLKMER, 
2015).

As bandeiras levantadas pelos movimentos inclusivos estão em sintonia com os 
princípios constitucionais e devem ser, invariavelmente, considerados em todas as decisões 

4 Wolkmer (2015, P. 282) define o “novo sujeito histórico” como identidades coletivas conscientes, mais 
ou menos autônomos, advindos de diversos extratos sociais, com capacidade de auto-organização e 
autodeterminação, interligadas por formas de vida com interesses e valores comuns, compartilhando 
conflitos e lutas cotidianas que expressam privações e necessidades por direitos, legitimando-se como 
força transformadora do poder e instituidora de processos democráticos, participativas e pluralistas. 
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de nível Constitucional, por serem resultados de uma época plural e multicultural, com 
respeito às diferenças e na busca pela dignidade da pessoa humana. 

No novo constitucionalismo a Jurisdição Constitucional, como defensora dos 
princípios e normas constitucionais, deve considerar e proteger os interesses de indivíduos/
grupos/classes que, embora não tenham maioria política circunstancial nos órgãos 
representativos, necessitam que seus direitos sejam resguardados pela Corte Suprema, 
que exerce o papel contramajoritário (BARROSO, 2018a). Neto (2018) menciona que o 
Judiciário tem assumido sua posição como contra-poder, ou seja, aquele que se coloca 
na condição de controlador dos demais poderes, zelando para que não ultrapassem suas 
competências. Cabe a ele, também, exigir que cumpram suas funções constitucionais, 
para uma vida em sociedade mais justa e menos desigual. 

É possível concluir algo diante do que fora exposto? Talvez seja. Mas não é esta a 
pretensão deste estudo, afinal como dizia Mário Quintana (2007, p. 35), “verdade é que 
minha atroz função não é resolver e sim propor enigmas, fazer o leitor pensar e não pensar 
por ele”. Este talvez seja o maior propósito desta escrita: lançar provocações que ofereçam 
um caminho aberto para construção de um direito e em especial de um constitucionalismo 
inclusivo e reparador. O que é possível afirmar, diante dos fatos vivenciado na atualidade, e 
em especial dos alarmantes índices de desigualdade no plano brasileiro, é que a presente 
quadra da história, denota mudanças no movimento constitucionalista, sob pena de num 
futuro breve, o rol de sujeitos excluídos ser ainda maior. As utopias propostas quando da 
promulgação do atual texto constitucional não podem esmorecer: afinal sonhava-se com 
um Brasil melhor, mais igual e mais justo à época da redemocratização. 
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MEDIO AMBIENTE, DERECHO Y POLÍTICAS PUBLICAS EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA1

Alvaro A. Sánchez Bravo2

1. INTRODUCCIÓN.

A nadie escapa hoy en día la transcendental relevancia que tiene respetar nuestro 
medio ambiente. La amenaza del cambio climático, con sus devastadoras consecuencias, 
no es más que la constatación del desastre cometido contra nosotros mismos. Nuestro 
modelo civilizatorio ha sido un fracaso en lo tocante a las cuestiones ambientales, y ha 
llegado el momento de cambiar de paradigma. Se impone así el modelo de un desarrollo 
sostenible, que a la vez que promueva el desarrollo integral de los individuos y sus pueblos, 
garantice la conservación de nuestros entornos naturales de manera permanente. 

El Informe Nuestro Futuro Común, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
del Desarrollo (CMMAD, 1998) ya definió el desarrollo sostenible como el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

El desarrollo sostenible expresa dos ideas muy claras: el uso racional de los recursos 
naturales y la protección del ecosistema mundial en las figuras de los ciudadanos (respeto 
al medio, cambio de hábitos), ciencia (conocimientos y soluciones) y poderes públicos 
(legislación y cooperación con otros países) 3. El desarrollo, en consecuencia, debe 
determinarse como un proceso de cambio común y colectivo hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida de los seres humanos y sus comunidades, mientras que la sostenibilidad 
es la necesidad de un desarrollo integrado y responsable a nivel social, económico y del 
medio ambiente, orientado al largo plazo y por lo tanto duradero.

La cuestión de la protección de la naturaleza no se resuelve en una mera cuestión 
técnica o científica, de expertos, sino que nos involucra a todos los ciudadanos. Porque 
somos los ciudadanos los depositarios, que no propietarios, de esas riquezas naturales, 
que sometidas hoy a las leyes del mercado y la globalización sucumben a los intereses 

1 Sánchez Bravo, A., “Derechos humanos, sostenibilidad y políticas públicas ambientales”, en Revista 
CADE: doctrina y jurisprudencia, Nº. 46, 2018, págs. 59-66; y “COVID-19: Impactos y efectos. Una reflexión 
desde el inicio del fin del confinamiento”, en la obra colectiva, edic, a cargo de L. Pilau et alii, Covid-19 e 
seus paradoxos, Univali, 2020, pp. 64-79.

2 Doctor en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Sevilla. Presidente de la Asociación Andaluza de 
Derecho, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3 MARCOS FERNANDEZ, I., El concepto de desarrollo sostenible, en http://www.ecoportal.net/contenido/
temas_especiales/desarrollo_sustentable/el_concepto_de_desarrollo_sostenible y Gómez Gutiérrez, C. ,“ 
III. EL DESARROLLO SOSTENIBLE: CONCEPTOS BÁSICOS, ALCANCE Y CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN”, 
en http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf

http://www.ecoportal.net/contenido/temas_especiales/desarrollo_sustentable/el_concepto_de_desarrollo_sostenible 
http://www.ecoportal.net/contenido/temas_especiales/desarrollo_sustentable/el_concepto_de_desarrollo_sostenible 
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particulares de unos pocos en perjuicio de todos. ¿Si destruimos el planeta? ¿Adónde 
iremos?

Ante esta constatación, cobra carta de naturaleza la necesidad de reconocer y 
amparar jurídicamente el medio ambiente como un derecho humano. ¿Cómo puede 
hablarse de desarrollo sostenible, sin la necesaria universalización y ampliación de los 
derechos humanos? 

2. MEDIO AMBIENTE Y DERECHO.

Las tensiones constatadas han colocado al Derecho ante la necesidad de considerar 
esta nueva demanda social, y sus respuestas no se ha hecho esperar. La más relevante 
iniciativa es la que concibe el medio ambiente como un derecho humano.

Como señala Pérez Luño, los derechos humanos aparece como un conjunto de 
facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 
positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional 4. Por tanto, 
en esta hora presente, ¿que más exigencia de dignidad, libertad e igualdad se concentra 
en la defensa de nuestro medio ambiente?

Los derechos cumplen una doble función: delimitar y garantizar las libertades 
existentes y señalar el objetivo último a alcanzar. En la cuestión que nos ocupa, debemos 
hablar de una inversión del segundo objetivo: se trata precisamente no de alcanzar el 
objetivo que la ciencia nos enseña a diario: la destrucción del planeta. El reconocimiento y 
protección del medio ambiente como derecho humano debe ser el instrumento a través 
del cual evitemos (si es posible) o atenuemos esa destrucción.

Desde la aparición del hombre sobre el planeta, su relación ha sido necesariamente 
con la naturaleza, en su doble dimensión de ser biológico, y como unto de referencia 
para su supervivencia y transformación. Esto que parece obvio, no obstante, no es 
asumido correctamente por algunas tendencias del ecologismo, que obvian la necesaria 
consideración antrópica de la percepción de la naturaleza, abogando por paraísos ideales 
inimaginables.

Naturaleza y ser humano, y posteriormente naturaleza y sociedad, son las 
dimensiones de una realidad inseparable, cuyo equilibrio dependerá de los sistemas de 
producción, de los avances tecnológicos y científicos y de la estructura y organización 
sociales 5.

4 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 9ª edic., Tecnos, Madrid, 2005.
5 Ibid.
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El proceso globalizador en lo económico y lo social ha provocado una conciencia 
social más sensible hacia las cuestiones ambientales que ha propiciado una presión 
hacia nuevas regulaciones tendentes a la incorporación de medidas de protección y 
conservación de la naturaleza, a remediar los daños ambientales y a gestionar más 
eficazmente los impactos de los procesos productivos. 

El camino hacia el reconocimiento del medio ambiente como derecho humano es 
un proceso apenas iniciado, y está lleno de contradicciones, aunque avanza lentamente 
hacia la positivación en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales 6.

Ahora bien, ¿cuáles son los elementos a considerar para la correcta articulación del 
medio ambiente como derecho humano?

3. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE.

La regulación del medio ambiente presenta numerosas aristas, y es objeto de 
una consideración diversa en el derecho comparado. Para contribuir al esclarecimiento 
de que sea el derecho al medio ambiente y que status le corresponde, consideramos 
imprescindible, detenernos en los tres elementos que, correctamente articulados, 
permitirán su máximo reconocimiento y eficacia.

1. Delimitación del concepto de medio ambiente. La denominación medio 
ambiente es una expresión poco precisa. Así puede hablarse de un medio ambiente 
natural, integrado por todos los elementos que sirven de soporte a la vida, y por los 
sistemas producto de la interacción de los seres vivos con el medio natural. Pero también 
cabe hablar de un medio ambiente construido por los hombres desde el inicio de las 
sociedades para satisfacer el cada vez más amplio elenco de necesidades.

Consideramos adecuado, desde el punto de vista jurídico, la opción por una visión 
amplia e integradora del medio ambiente, como el conjunto de condiciones externas 
que conforman el contexto de la vida humana 7. La respuesta jurídica debe producirse 
ante la constatación de que ese conjunto de condiciones puede alterarse por causas 
antropogénicas poniendo en peligro la vida sobre el planeta, y especialmente la nuestra.

2. Medio Ambiente y Calidad de Vida. Como venimos señalando, su concreta 
vinculación con la existencia humana, el desarrollo y la satisfacción de las necesidades, es 
lo que hace relevante al medio ambiente como derecho para ser incluido en el catálogo 
de los derechos fundamentales. Ahora bien, una precisión debe ser considerada: como 
señala Pérez Luño, “las técnicas de positivación de los derechos fundamentales requieren 
que éstos se refieran a situaciones bien determinadas en cuanto a su objeto y titularidad. 

6 LOPERENA ROTA, D. “Los derechos al medio ambiente adecuado y su protección”, en http://www.cica.es/
aliens/gimadus/loperena.html 

7 PEREZ LUNO, A.E, Derechos Humanos.....cit.

http://www.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html 
http://www.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html 
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Ahora bien, resulta difícil establecer con precisión el conjunto de facultades constitutivas 
del derecho al medio ambiente”. Por eso, para evitar caer en una cuestión meramente 
simplista el reconocimiento de un derecho al ambiente no se cierra en la simple opción 
por la aparición de un derecho nuevo o específico, dado la pluralidad de situaciones a las 
que alude 8.

Pero, a mayor abundamiento, si asumimos que los derechos fundamentales 
presentan una inmediata conexión con los valores que la sociedad considera 
imprescindible para su propia existencia, la constatación, en demasiadas ocasiones, de un 
medio ambiente arrasado nos lleva a que éste no sea sólo un mero objeto de regulación 
normativa y pase a convertirse en un valor imprescindible para el desarrollo de los seres 
humanos. Surge así el concepto de “calidad de vida”. Como señala el profesor de la 
Hispalense, “esta noción refleja una réplica a la idea puramente cuantitativa del bienestar 
y postula un desarrollo cualitativo y equilibrado, en armonía con la naturaleza; y que 
sustituye el consumismo por la satisfacción de necesidades humanas básicas de acuerdo 
con el principio de solidaridad” 9. No se trata, por tanto, de proteger cualquier medio 
ambiente, sino que éste debe ser el adecuado para garantizar nuestra calidad de vida.

La apuesta por la opción medio ambiente-calidad de vida otorga a su regulación 
positiva en los ordenamientos más fuerza, al imponer un mandato al resto del 
ordenamiento jurídico, pero también encomienda a los poderes públicos la remoción de 
los obstáculos que impidan su realización, y generen desigualdades y abusos. Sobre esta 
cuestión volveremos al abordar las políticas públicas ambientales.

3. Inclusión en el “núcleo duro constitucional”. Frente a su incorporación bajos 
formulas de principios programáticos o, como hace nuestra constitución española, en los 
“principios rectores de la política social y económica”, la inclusión del derecho al medio 
ambiente, en su conexión con la calidad de vida, debe integrarse en aquel conjunto de 
derechos, “núcleo duro” que refuerzan su protección y garantía por los ordenamientos 
jurídicos especialmente los constitucionales. Y ello, porque se ven reforzados desde tres 
planos:

a) Procedimiento agravado de reforma constitucional, que impide que las simples 
mayorías parlamentarias coyunturales puedan modificar a su albur los derechos de los 
ciudadanos, e atención a intereses partidistas o coyunturales. 

b) Los derechos vinculan no sólo a los poderes públicos, sino también a los 
ciudadanos, pudiendo ser alegados ante o aplicados por los tribunales de justicia.

c) Reserva de Ley. Los derechos fundamentales deben ser regulados por instrumentos 
normativos que garanticen la integridad del significado y función de los mismos. Pero no 

8 PEREZ LUNO, A.E, Derechos Humanos.cit.
9 Ibid.
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bastará cualquier desarrollo legislativo, sino que debe garantizar el “contenido esencial” 
de los derechos evitando que su regulación sea una formula encubierta para impedir su 
aplicación, la dificulte o la despoje de sus elementos de garantía 10.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES.

Como venimos indicando, la consideración del medio ambiente, en su conexión 
con la calidad de vida, supone la vinculación de los poderes públicos y de los particulares 
en la defensa de los valores medioambientales. 

Siguiendo lo señalado por Pérez Luño, son tres las funciones asignadas a los poderes 
públicos:

1. Función preventiva. Los poderes públicos deben velar por una utilización racional 
de los recursos naturales, con el objetivo de proteger la calidad de vida.

2. Función restauradora. Los poderes públicos no sólo deben tutelar el medio 
ambiente, sino que debe extenderse a la reparación de los posibles daños y agresiones.

3. Función promocional. Los poderes públicos deben contribuir a la mejora del 
medio ambiente, incorporando políticas activas de mejora y recuperación ambiental 11.

Ahora bien, la cuestión está en determinar cuales son los mecanismos para que 
esas funciones se cumplan de manera efectiva, y no suceda, como acaece con demasiada 
frecuencia, que queda en mera retórica o simple declaración de intenciones políticas sin 
traslado a los ciudadanos.

El Objetivo Séptimo del Desarrollo del Milenio, Garantizar la sostenibilidad 
ambiental, establecía entre sus metas incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales 
12.

10 PEREZ LUÑO, A.E., Los derechos fundamentales, 2ª edic, Tecnos, Madrid, 1986.
11 PEREZ LUÑO, A.E., Derechos Humanos, .cit.
12 http://www.undp.org/spanish/mdg . La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre del Milenio, 

celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York, con la participación de 191 países (siendo 189 
Estados Miembros en ese entonces), incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno. Los objetivos acordados 
en esta Cumbre se conocen ahora como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (los ODM) y proporcionan 
un marco para que todo el sistema de la ONU trabaje coherentemente y en conjunto hacia un fin común. 
El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayudará a asegurar que los ODM permanezcan al centro 
de estos esfuerzos.

 Los objetivos de desarrollo del milenio eran 8: 1)la erradicación del hambre y la pobreza, 2) la educación 
primaria universal, 3) la igualdad de género, 4) reducir la mortalidad infantil, 5)mejorar la salud materna, 6) 
la detención del avance del VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis, 7) garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

http://www.undp.org/spanish/mdg 
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En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible13, una 
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el 
que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible14, con sus 169 metas y 231 indicadores, que incluyen desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad 
de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Como indicamos al principio de nuestra reflexión, el nuevo paradigma del desarrollo 
sostenible, incorpora no sólo la defensa de los valores ambientales, sino que uno de los 
elementos claves e imprescindibles para su consecución es el desarrollo de los individuos 
y las sociedades en las que se integra. 

El desarrollo sostenible exige esfuerzos concentrados en construir un futuro 
inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta.

Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos 
básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 
Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las 
personas y las sociedades15.

Es por ello que las políticas públicas tienen que partir de la premisa de que muchos 
problemas ambientales tienen su foco en la pobreza.

13 La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

 Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber 
desarrollo sostenible.

 La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental.

 La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al 
adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación 
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

 La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos 
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, 
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.

 Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre 
y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad 
de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar 
medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-
para-el-desarrollo-sostenible/

14 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre Cero. 3. Salud y Bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de Género. 
6. Agua Limpia y Saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
económico. 9. Industria, Innovación e Infraestructuras. 10. Reducción de las Desigualdades. 11. Ciudades 
y Comunidades Sostenibles. 12. Producción y Consumo Responsables. 13. Acción por el Clima. 14. Vida 
Submarina. 15. Vida de Ecosistemas Terrestres. 16. Paz, Justicia e Instituciones sólidas. 17. Alianza para lograr 
los objetivos.

15 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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La reducción de la pobreza puede devenir un elemento de primer orden para 
luchar contra la degradación ambiental, pues no olvidemos que ésta muestra su rostro 
más dramático con los pobres. 

La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es una condición 
indispensable para lograr el desarrollo sostenible. A tal fin, debe promoverse un 
crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que cree mayores oportunidades 
para todos, que reduzca las desigualdades, mejore los niveles de vida básicos, fomente el 
desarrollo social equitativo e inclusivo y promueva la ordenación integrada y sostenible de 
los recursos naturales y los ecosistemas.

Es por ello, que se requiere de políticas que hagan hincapié en la complementariedad 
entre el desarrollo sostenible y la gestión ambiental. Garantizar la sostenibilidad ambiental 
permitirá, cumplir con el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Ahora bien, las actuaciones políticas deben tener presentes los diferentes entornos 
naturales, las variadas y difusas causas de la degradación ambiental, así como los estrechos 
lazos entre pobreza y medio ambiente. 

Es por ello que, no debe olvidarse que, el cumplimiento y el éxito de la agenda se 
basan en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de los países y están 
dirigidos por estos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) actúan como una brújula 
a la hora de armonizar los planes nacionales con los compromisos mundiales de los 
países. Las estrategias de desarrollo sostenible asumidas como propias por los países e 
impulsadas por ellos requieren estrategias de financiación y movilización de recursos16, no 
meras declaraciones formales ni brindis al sol.

Seis son los grandes principios 17 sobre los que deben pivotar las políticas públicas 
ambientales:

1. Reforzamiento de las instituciones y de la gobernabilidad.

Una parte importante de los problemas ambientales tienen su razón de ser en fallos 
institucionales y en la debilidad de los gobiernos. En lo tocante a la gestión ambiental se 
indican tres disfuncionalidades: el mantenimiento de derechos de propiedad y de uso y 
gestión inadecuado de los recursos naturales, la falta de información a los ciudadanos, y la 
escasa implantación y supervisión del cumplimiento de la normativa ambiental.

Ello viene motivado en gran parte por la adopción de medidas políticas al margen, 
cuando no en contra, de las comunidades y ciudadanos a las que van dirigidas. Es por ello 
que debe incrementarse la participación ciudadana y la descentralización, pero con el 

16 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
17 http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol e Informe sobre Desarrollo Humano 2019 Más allá del 

ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el 
siglo XXI, PNUD, 2019. http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_es.pdf

http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol 
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horizonte de crear capacidad de gestión de los recursos y de intervenir en la planificación 
y elaboración de las políticas.

Igualmente, en aquellos supuestos, en los que el desarrollo de instituciones 
formalizadas pueda ser dificultosa para los Estados, debe poder recurrirse a mecanismos 
informales de regulación, basados en la intervención de las comunidades afectadas, y en 
su posibilidad de solicitar responsabilidades por la gestión.

La mejora de la legislación y de su cumplimiento, no debe entenderse como una 
desregulación, sino como una mejora de las políticas y sus objetivos en beneficio de 
todos los interesados. Además supondrá que las políticas en los diferentes ámbitos se 
complementen y sean coherentes entre sí y determinen las aportaciones mutuas 18.

2. La sostenibilidad ambiental como política horizontal.

La mayor parte de las políticas afectan al medio ambiente, pero en numerosas 
ocasiones no se tiene en cuenta en la adopción de decisiones. 

Los objetivos medioambientales deben tenerse en cuenta desde las primeras fases 
del proceso de elaboración de todas las políticas, de la agrícola a la económica. Para 
cumplir este objetivo de manera satisfactoria, es preciso conocer mejor el origen de los 
problemas ecológicos y cómo interactúan entre sí, y disponer de una sólida base científica. 
Es necesario, además, medir los progresos realizados. La aplicación de metas e indicadores 
va a ayudarnos a nosotros y a los ciudadanos a evaluar los resultados conseguidos. Nos 
permitirá, asimismo, saber enseguida si nuestras políticas están siendo suficientemente 
eficaces19.

3. Mejora de la competitividad y supresión de las ayudas perjudiciales al medio 
ambiente.

La separación entre beneficios privados y públicos de la actividad económica debe 
superarse. En este campo, donde la sociedad asume los costes ambientales de numerosas 
actividades, deben establecerse criterios correctores. La fiscalidad ambiental puede ser 
un instrumento adecuado en este ámbito. 

Una de las ventajas decisivas de los impuestos medioambientales es que corrigen 
las señales de precio falsas en el mercado, incorporando a los precios los costes de 

18 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Environmental 
Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life. COM 
(2019) 149. Bruselas 04.04.2019.

19 DECISIÓN No 1386/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de noviembre de 2013 
relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, 
respetando los límites de nuestro planeta» DOUE L 354. 28.12.2013.

 Sánchez Bravo, A., “Democracia ambiental en la Unión Europea”, en la obra colectiva, edic. a cargo de F. del 
Olmo, J. R. Cervi, y O. Veronese, Multiculturalidade e cidadania: olhares transversais, Millennium Editora, 
Campinas-SP, 2015, pp. 165-180.
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la contaminación y otros costes medioambientales -un proceso que consiste tanto 
en ‘determinar correctamente los precios’ como en aplicar el ‘principio de que quien 
contamina, paga’ 20.

Como ha señalado la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea, “Las principales 
razones para el uso de impuestos ambientales son: a)son instrumentos especialmente 
eficaces para la internalización de las externalidades, es decir la incorporación directa de 
los costes de los servicios y perjuicios ambientales (y su reparación) al precio de los bienes, 
servicios y actividades que los producen; y para contribuir a la aplicación del Principio 
de Pago por el Contaminante y a la integración de las políticas económica y ambiental; 
b)pueden proporcionar incentivos para que tanto consumidores como productores 
cambien de comportamiento en la dirección de un uso de recursos más ‘eco-eficiente’; 
para estimular la innovación y los cambios estructurales; y para reforzar el cumplimiento 
de las disposiciones normativas; c) pueden aumentar la renta fiscal, que puede utilizarse 
para mejorar el gasto en medio ambiente; y/o para reducir los impuestos sobre el trabajo, 
el capital y el ahorro; y d) pueden ser instrumentos de política especialmente eficaces 
para abordar las prioridades ambientales actuales a partir de fuentes de contaminación 
tan ‘difusas’ como las emisiones del transporte (incluido el transporte aéreo y marítimo), 
los residuos (p.ej., envases, baterías) y agentes químicos utilizados en agricultura (p.ej., 
pesticidas y fertilizantes)”. 21

Otro elemento relevante vendrá constituido por la inclusión de los costos 
ambientales en los precios de mercado de los productos y servicios ofertados a los 
ciudadanos. Especialmente interesante es lo señalado por la Directiva Marco de Aguas en 
la Unión Europea 22, cuando señala que “el principio de recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a 
los recursos asociados a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático, deben 
tenerse en cuenta, en particular, en virtud del principio de que quien contamina paga”. 

Cuestión a considerar también sería la relativa a la consideración de los impactos 
de las actividades económicas en los ecosistemas naturales, discriminando entre aquellas 
actividades sostenibles, y aquellas que suponen la merma de nuestros recursos. Se trata, 
pues, de crear una “contabilidad ambiental” que permita justipreciar adecuadamente 
los costes de los procesos económicos y permita planificar y dar más relevancia a los 
atentados ambientales. Obligación que debe extenderse a las propias administraciones 
públicas. El objetivo es introducir criterios “verdes” en la contratación pública asumiendo la 

20 https://www.eea.europa.eu/es/publications/92-9167-000-6-sum/page001.html#:~:text=los%20
impuestos%20ambientales%2C%20(impuestos%20no,impuestos%20totales%20de%20la%20U.E

21 El Tributo Ambiental: Aplicación y efectividad sobre el medio ambiente, AEMA, última actualización 
19/04/2016. https://www.eea.europa.eu/es/publications/92-9167-000-6-sum/page001.html#:~:text=los%20
impuestos%20ambientales%2C%20(impuestos%20no,impuestos%20totales%20de%20la%20U.E

22 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327. 22.12.2000.
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responsabilidad de reducir al mínimo los impactos ambientales en la compra de bienes y 
servicios y presentar una demanda de éstos que pueda ser detectada por los productores y 
proveedores de la administración, a fin de que encuentren interesante producir y distribuir 
nuevas alternativas sostenibles a los productos y servicios tradicionales 23. La elaboración de 
manuales para ayudar a integrar criterios ambientales en los procedimientos de compras 
públicas constituye una iniciativa exitosa, que podría incorporarse a otras legislaciones 24.

Desde el punto de vista de los productores, cobra carta de naturaleza la apuesta 
por un modelo de responsabilidad social corporativa social y ambiental, que permita la 
puesta en marcha de políticas consensuadas entre la administración y la industria, con el 
común objetivo de garantizar la defensa de nuestros valores ambientales, garantizando a 
la vez el desarrollo económico y social de los pueblos 25. 

4. Refuerzo de la cooperación internacional en la gestión ambiental.

Los atentados ambientales rara vez se detienen en las fronteras, no conociendo ni 
de legislaciones ni de jurisdicciones. Sucesos como Chernobil o la destrucción del Mar Aral, 
son una buena muestra de la triste globalización de los daños ambientales. La cooperación 
internacional se revela imprescindible para luchar contra esta lacra. Los Estados deben 
cooperar trabajar en común, pues las acciones de unos perjudican y/o benefician a los 
otros.

Debe mejorarse la cooperación internacional, estableciendo metas y objetivos 
adecuados a las necesidades sociales y ambientales reales, al margen de estrategias de 
poder o de zonas de influencia (siempre interesadas). 

Los temas relacionados con el medio ambiente deberían abordarse en los diálogos 
periódicos con los terceros países, para definir una percepción común de las prioridades 
ambientales que conviene aplicar. Con los países industrializados, los temas abordados 
deberían ser los que son objeto de convenios internacionales o de protocolos, o los que 
se debaten en los foros multilaterales. Con los países en desarrollo, las preocupaciones 
ambientales deberían integrarse en los instrumentos y programas de cooperación.

En los ámbitos de actuación horizontales, los objetivos clave son los siguientes:

23 “Compras verdes en la contratación pública. Dar ejemplo: ¡Esa es la clave!”, en Ambienta. Revista del 
Ministerio de Medio Ambiente, nº 52, febrero 2006, p. 13. 

 Álvaro A. Sánchez Bravo, “Infraestructura verde en la Unión Europea: una apuesta por la biodiversidad”, en 
la obra colectiva, edic. a cargo de A. Sánchez Bravo, y E. Gabardo, Estudios sobre desarrollo socioambiental, 
Punto Rojo Libros, Sevilla, 2015, pp. 99-115.

24 COMISION EUROPEA, ¡Compras Ecológicas! Manual sobre la contratación pública ecológica, Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2005. 

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf 
25 Portal Europeo de Responsabilidad Social de las Empresas. https://ec.europa.eu/info/business-economy-

euro/doing-business-eu/corporate-social-responsibility-csr_es
 Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business & Human Rights. Overview 

of Progress, European Commission, March 2019.
 https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-social-responsibility-csr_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/corporate-social-responsibility-csr_es
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▶ apoyo a las mejoras en el ámbito de los derechos humanos, de la democratización 
y de la gobernanza, que también contribuyan a fines ambientales; 

▶ consideración del medio ambiente en las actividades de prevención de 
conflictos, para reducir las tensiones relacionadas con el acceso a los recursos 
naturales y a su utilización; 

▶ fomento de la dimensión ambiental en todos los ámbitos de reconstrucción tras 
un conflicto. 

Las negociaciones y las relaciones comerciales también deberán tener en cuenta 
las preocupaciones ambientales y deberán aclararse las relaciones entre el sistema 
comercial internacional y los acuerdos sobre medio ambiente. Deberá fomentarse la 
responsabilidad social de las empresas a escala internacional, así como la asistencia 
técnica, las transferencias de tecnologías limpias y la realización de estudios de impacto.

Deberá mejorarse el marco institucional internacional, especialmente mediante la 
integración sistemática de los temas de índole ambiental en las preocupaciones de los 
foros internacionales. Además, debe garantizarse una mayor coherencia entre los debates 
bilaterales y multilaterales, así como entre las distintas organizaciones internacionales 26.

Así, en materia de cooperación internacional en materia medio ambiental, la Unión 
Europea “desempeña un papel clave en las negociaciones internacionales sobre el medio 
ambiente. Forma parte de numerosos acuerdos globales, regionales o subregionales en 
materia de medio ambiente que tratan sobre una gran variedad de cuestiones, como la 
protección de la naturaleza y la biodiversidad, el cambio climático o la contaminación 
transfronteriza del aire y del agua. En la Décima Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la diversidad biológica, celebrada en Nagoya (Japón) en 2010, la Unión contribuyó 
en gran medida a alcanzar un acuerdo sobre una estrategia mundial para detener la 
pérdida de biodiversidad antes de 2020. Del mismo modo, la Unión ayudó a elaborar 
varios acuerdos internacionales importantes adoptados en 2015 a nivel de las Naciones 
Unidas, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. También pasó 
a ser parte en la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES) ese año” 27

5. Mejora de la tecnología y los conocimientos ambientales.

26 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28166.htm 
27 “La política de medio ambiente: principios generales y marco básico·, en Fichas temáticas sobre la Unión 

Europea, Parlamento Europeo. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/71/la-politica-de-
medio-ambiente-principios-generales-y-marco-basico

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28166.htm 
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Es preciso aumentar las inversiones destinadas a investigación y desarrollo, teniendo 
presente las dificultades que afrontan los países pobres a la hora de implementar 
tecnologías ambientales adecuadas.

Los conocimientos sobre los ecosistemas naturales son ingentes, pero aún queda 
mucho por descubrir. Se debe seguir avanzando en la cooperación con los comités 
científicos internacionales aportando recursos e información. Además, esto permitirá 
aprovechar el valor añadido de sus pesquisas, pues los responsables políticos necesitan, 
a la hora de elaborar sus previsiones, disponer de datos fiables y adecuados sobre los 
problemas ambientales generados por nuestras actividades.

6. Apuesta por la conservación.

La creación de zonas protegidas constituye una opción imprescindible para 
conservar la diversidad de especies y ecosistemas.

La conservación es parte fundamental de la estrategia de gestión sostenible del 
territorio y sus recursos. Por ello, los Espacios Naturales Protegidos no son entidades 
aisladas del resto del territorio sino que han de formar parte de un sistema de conservación 
en el que se contempla una gradación continua desde áreas naturales, prácticamente 
inalteradas, hasta la ciudad, donde los procesos naturales son controlados al máximo 28.

Ahora bien, los procesos de conservación deben tener presentes a los pobladores 
de las áreas a proteger. Ellos generalmente han sido y so los depositarios de los 
conocimientos y de la correcta gestión de los ecosistemas que ha permitido que lleguen 
hasta nuestros días. La protección de determinadas zonas no puede ser un cheque en 
blanco para que se borre de un plumazo la historia de un pueblo. Donde la actividad 
humana sea sostenible y contribuya al mantenimiento del ecosistema debe mantenerse, 
aprovechar los conocimientos de la población autóctona para exportarlos a otras áreas, y 
ampliar la protección. Donde así no sea, si tendrá que intervenir la administración apara 
evitar el efecto contrario indeseado: que la explotación abusiva de unos, y su beneficio, 
nos perjudique a todos 29. 

5. INICIATIVAS AMBIENTALES Y PANDEMIA.

Desde el punto de vista ambiental, la crisis global del Covid-19 salpica todos los 
rincones. Parecen concentrarse toda la actividad y reflexión sobre esta pandemia, pero 

28 http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/espaciosprotegidos2.html 
29 COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y 

SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, 
AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. COM (2011) 224. Bruselas. 
03.05.2011.

http://www.unescoeh.org/ext/manual/html/espaciosprotegidos2.html 
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cuestiones como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad 
siguen y seguirán presentes y conectados con la situación que vivimos.

Se ha comprobado en China y en el resto del planeta como la reclusión y 
minimización de actividades comerciales y transporte han supuesto una considerable 
disminución de la emisión de gases de efectos invernadero. 

La contaminación atmosférica en las ciudades ha disminuido sustancialmente, lo 
que contribuye a la salud de los ciudadanos de las ciudades, que en algunos casos como 
en España alcanza la cifra de 100.000 muertes prematuras por año, como consecuencia 
de la polución30.

Pero, cuando esto pase, los problemas seguirán estando presente por lo que debe 
considerarse un escenario post pandemia en estas materias.

Y así, infelizmente, se ha constatado. El mundo está muy lejos de cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París. Las reducciones de emisiones de carbón en el punto 
máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron hasta un 17%, 
pero ya se acercan de nuevo a los niveles previos a la pandemia y a largo plazo no tendrán 
mucho impacto en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
que permanecen en niveles récord. La temperatura sigue aumentando y el agua y los 
ecosistemas están cada vez más amenazados31.

Un reciente informe científico32 ha constatado, que “que el quinquenio 2016-2020 
será el más cálido de la historia registrada, una tendencia que se mantendrá en los años 
que vienen. Además, recalca que el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del 
Acuerdo de París para mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo 
de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales o, mejor aún, de limitarlo a 1,5 °C… 
los crecientes e irreversibles impactos del cambio climático que afectan a los glaciares, 
los océanos, la naturaleza, las economías y las condiciones de vida de la población y 
que a menudo se perciben en forma de amenazas relacionadas con el agua, como los 
episodios de sequía o las crecidas de ríos…. el COVID-19 ha obstaculizado la capacidad 
para monitorear esos cambios a través del sistema mundial de observación”.

Ante esta situación de riesgo cierto y futuro, debemos reflexionar sobre las medidas a 
adoptar para salvaguardar nuestra naturaleza, y a nosotros mismos como seres biológicos. 

30 CEPAL. Naciones Unidas. América Latina y el Caribe ante la pandemia Covid-19. Efectos económicos y 
sociales, 3 de abril de 2020.

31 https://news.un.org/es/story/2020/09/1480142
32 Investigación científica United in Science (Unidos en la Ciencia), llevada a cabo por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el Panel Intergubernamental 
de Expertos del Cambio Climático, la UNESCO, y otras organizaciones internacionales. Vid. United in Science 
2020 A multi-organization high-level compilation of the latest climate science information. https://public.
wmo.int/en/resources/united_in_science
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Como ha señalado Cepal, en primer lugar, habrá que considerar los problemas 
ambientales del denominado efecto rebote; si la salida del confinamiento no es escalada 
se pueden producir picos en el consumo de bienes y servicios que provocarán un aumento 
de emisiones de gases de efecto invernadero y compuestos contaminantes dado que 
nuestro sistema económico todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. 

En segundo lugar, debe ampliarse la concienciación y educación ambiental 
ante esta situación de crisis planetaria; puede y, así esperamos que pase, haber creado 
una conciencia nueva sobre lo colectivo y nuestra corresponsabilidad ante los muchos 
desafíos que están por llegar para nuestras sociedades en las próximas décadas. Debemos 
concienciarnos de que los daños infligidos a la naturaleza pueden provocar en el futuro 
la aparición de nuevas enfermedades. Podemos perder la capacidad de resistir ante el 
embate de situaciones climáticas extremas. Perderemos, en definitiva, nuestra resiliencia 
como sociedad. 

En tercer lugar, necesitamos de un cambio de sistema. Deberemos redefinir la forma 
en la que trabajamos y en la que nos relacionamos. Lo considerado hasta ahora como 
normal y habitual debe ser repensado, dado que números actos cotidianos, individuales 
y sociales, privados o colectivos, tienen un fuerte impacto sobre la naturaleza, sin ser 
generalmente consciente de ello.

En cuarto lugar, deberá producirse un reforzamiento de la investigación. La crisis 
económica que nos afectará no debe repercutir profundamente en la inversión en 
educación y en I+D+i. Si no somos capaces, como sociedad, de evitar que esto suceda 
corremos el riesgo de que nuestros futuros problemas aumenten de forma desorbitada33

6. A MODO DE CONCLUSIÓN.

La defensa del medio ambiente como derecho fundamental, constituye hoy un 
reto en los sistemas constitucionales. El otorgamiento del máximo nivel de consideración 
jurídica y social, qué duda cabe, contribuirá a un aumento de su protección, rodeándolo 
de instrumentos de garantía que aseguren su eficacia. Las políticas públicas juegan un 
rol fundamental una vez que el reconocimiento constitucional y jurídico se ha producido. 
Como sabemos, una cosa es legislar, y otra cumplir y llevar a buen puerto lo legislado. 
Además, el desarrollo de los programas jurídicos y políticos requieren de inversiones que 
la Administración debe tener presentes, para que aquellos no queden en mera retórica. 
Las políticas públicas en materia ambiental sieguen siendo las grandes olvidadas. Sectores 
como la agricultura, el turismo, la industria y otros, de gran capacidad de generar riqueza 
y empleo, pero con graves impactos ambientales, siguen primando sobre la necesaria 
sostenibilidad social y ambiental. Quienes así actúan olvidan algo obvio: cuando el 

33 Six nature facts related to coronaviruses. UN environment programme. 
 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/six-nature-facts-related-coronaviruses 
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planeta llegue a un nivel de degradación tal que sea irreversible, nada más tendrá valor, 
pues ni siquiera la supervivencia estará asegurada. No se trata de ser catastrofistas, sino 
responsables. Es el momento en que los datos científicos nos muestran bien a las claras 
hacia donde caminamos. Es el momento de actuar, del compromiso solidario, de la 
defensa de nuestra propia existencia....

Por último, lo más importante, los ciudadanos. Las políticas públicas en pro de la 
sostenibilidad serán inoperantes sino son asumidas por los ciudadanos en una doble 
vertiente: participación en la adopción de las decisiones a tomar y compromiso en la 
implantación de las medidas a desarrollar. Debemos estar atentos y preparados para 
reivindicar nuestros derechos, y hacerlos cumplir, pero también seremos responsables de 
nuestros propios actos, y sólo podremos exigir aquellos que estamos dispuestos a cumplir.

Los ciudadanos debemos involucrarnos en una nueva cultura de la sostenibilidad, 
trasladando a nuestros quehaceres cotidianos la sensibilidad y el compromiso con las 
cuestiones ambientales. 

La educación ambiental, en su sentido más amplia, se revela como imprescindible 
para la generación de esa nueva sociedad que pretendemos crear y en la que sin renunciar 
al progreso y al desarrollo seamos más solidarios con el resto de personas y cuidemos del 
planeta que aún nos sustenta, ampara y protege.

La situación de pandemia planetaria, qué, a duras penas soportamos, ratifica lo 
expresado con anterioridad respecto a lo necesario, más que nunca de implementar 
políticas públicas efectivas y eficaces, y la militancia y compromiso ciudadanos. 

Durante siglos hemos jugada a ser dioses, a pensar que el aumento de nuestros 
capacidades intelectuales y cognitivas, apoyadas por un imponente aparato científico 
y tecnológico nos habían convertidos en seres indestructibles. Confiábamos que el 
cotidiano avance de la ciencia nos proporcionara nuevas soluciones, bálsamos y remedios 
frente a todo lo que estuviera por llegar. Cada generación, y sobre todo la nuestra, nos 
considerábamos los elegidos, con derecho a usar, y a abusar, en aras de un ridículo y 
absurdo modelo de vida, vinculado a periodos tan cortos de existencia como es la humana 
frente a la naturaleza y el universo.

Y ahora, un elemento, minúsculo, pero participe al igual que nosotros de eso que 
se llama vida, nos ha dejado en shock, ha matado ya millones de personas y se extiende, 
salvo excepciones, por todo el planeta habitado.

Y es la primera lección a aprender, somos seres biológicos sometidos a leyes 
naturales, muchas de las cuales aún desconocemos, y por tanto ese carácter que nos ha 
hecho “inteligentes”, también puede acabar con nosotros, eliminarnos como especies.
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Esta terrible crisis que soportamos en una es también la manifestación de la 
prepotencia y la soberbia individual y colectiva. Nos creíamos más ricos y poderosos de 
lo que éramos, pensábamos más en aparentar que en ser, sin ser conscientes de nuestra 
fragilidad y de la propia fragilidad de nuestro modelo cultural (eurocentrismo) y económico 
(capitalismo, embebido en la soberbia del mercado).

Y el sistema se ha derrumbado y ahora quienes pagan son los seres humanos; 
especialmente los pobres y vulnerables, una vez más. Se van a perder millones de vidas, 
medios económicos, empleos y derechos sociales que ha costado décadas conquistar. 

Pero cuidado, porque esta crisis es una llamada de atención a los que creen que, 
aislándose en su pequeño mundo personal o en sus límites geográficos, olvidando sus 
injusticias internas, su ausencia casi absoluta de políticas públicas y de integración social, 
su falta de respeto por los derechos humanos de ingentes partes de su población, se van a 
salvar pues son los elegidos, los “Mesías”.

Como señaló el Papa Francisco “la crisis originada por el coronavirus nos coloca 
frente a una doble vía: la que conduce al fortalecimiento del multilateralismo, “como 
expresión de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de 
la paz y de la unidad de la familia humana”; y, por otro lado, la que nos encamina 
“a actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y 
aislamiento”, apartando a los más pobres y vulnerables”.
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