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Capítulo I - 11

I
SOBRE LEIS E SUSTENTABILIDADE

Cecilia Pires1

PARA SITUAR O TEMA 

Escrever sobre as leis e a sustentabilidade, de per si ou na sua relação com os 
afetos e a memória que permeiam os indivíduos e a sociedade, é tocar a melodia 
na mesma pauta, uma vez que os tons e semitons da harmonia estão situados no 
mesmo diapasão, o que resulta num belo concerto temático, envolvendo cultura e 
natureza.

Metáforas à parte, o que interessa na análise, que orienta o texto, é a impres-
cindível necessidade de reunirmos o sujeito, seus sentimentos e suas ações numa 
compreensão de todo e partes, em que o fundamento ético assume a relevância 
necessária, não apenas nas relações intersubjetivas, mas no laço social que assegura 
o exercício da cidadania e se estende no compromisso e cuidado com o planeta.

Os mais recentes estudos sobre os comportamentos humanos revelam a im-
portância não apenas da herança genética, como a compreensão dos vínculos so-
ciais, tal como se estabelece nas experiências emotivas, de modo a que se produza 
um ambiente saudável no convívio com os outros. Alargamos essa observação des-
ses outros para o ambiente natural e a preservação desse ambiente com suas urgên-
cias. Diante disso, postulamos que a dimensão da saúde deixa de ter um aspecto 
fisiológico, apenas, expandindo-se para os efeitos de saúde social e saúde planetária, 
o que se traduz em comportamentos. É o nosso entendimento. Isso será, efetiva-
mente, prazeroso. A vida do homem feliz começa a se configurar.

Leis e sustentabilidade, os seus vínculos com os homens, os seus afetos2 e as 
suas memórias, em que pese possíveis controvérsias, é uma questão que poderá ser 

1 Professora Pós-Doutora na Sorbonne, Paris I, em Filosofia Política. Doutora em Filosofia So-
cial, pela UFRJ. Mestre em Filosofia Contemporânea, pela UFSM. Membro do GT Ética e Ci-
dadania (Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia-ANPOF). Pesquisadora e Profes-
sora de Teorias da Democracia no PPGDireito, IMED, Passo Fundo. Lattes: <http://lattes.cnpq.
br/8006360058565136>.
2 Tratamos os afetos como algo que se dirige a um determinado foco, por isso denominamos, expres-
samente, termos afeto por algo ou por alguém, que nos faz reagir positivamente. A ACADEMIA 
BRASILEIRA DE LETRAS. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia 
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Gerd Bornheim em seu artigo O Sujeito e a Norma, sublinha essa dimensão 
restritiva:

Na medida em que o homem passa a organizar a sua vida socialmente, de-
senvolve-se também a dicotomia das relações entre o sujeito e a norma. E, de 
saída, a dicotomia assume as feições de uma contraposição que, percebe-se 
logo, não deixa de ser a própria razão de ser da dicotomia. De fato, o exa-
me das relações entre o sujeito e a norma esbarra, desde os seus primeiros 
passos, numa primeira constatação, a de que os dois termos se constituem, 
na relação, como dois polos antitéticos, e que compete à tessitura das forças 
sociais convencionar entre ambos alguma forma de equilíbrio; ou então, por 
vezes, reconhecer que o equilíbrio se faz difícil e mesmo impossível. Esta 
última alternativa parece impor-se principalmente em certos períodos ditos 
de transição, ou de crise, e até de decadência – termos estes difíceis de serem 
delimitados3. 

Essa dicotomia se insinua no âmbito de uma sociedade democrática, regrada 
pelas leis e dirigida pelas autoridades, que se instalam numa relação de poder, nem 
sempre em acordo com as exigências fundamentais dos sujeitos, o que resulta em 
temores ou até mesmo em convulsão social. Nas situações de crise, falta a justa me-
dida ou o equilíbrio qualificado, como indica o autor.

Dos nossos medos atuais, o temor da autoridade é o que o menos conta, uma 
vez que o desprestígio dos governantes, no exercício do poder público, atingiu seu 
auge. As leis são desconsideradas em atitudes que chegam a ferir a própria Cons-
tituição, produzindo um escárnio sobre as decisões da sociedade civil. Não se tem 
a garantia do respeito ao ordenamento jurídico-constitucional. A face ferida da 
democracia se torna uma máscara reveladora de uma teatralidade interessada em 
produzir espetáculos para os cidadãos.

Das atitudes que mais perturbam, na atualidade, o ódio e a intolerância sur-
gem, como baluartes de mudança, na sociedade. Ou seja: os sujeitos acreditam que 
tais radicalismos podem produzir metamorfoses sociais. Para mudar, não é preciso 
cultivar o ódio. Nem ele, nem a raiva intolerante levam a resultados satisfatórios. 
Cada um sabe até onde quer e pode chegar. A sociedade, nas suas diferenças, tam-
bém sabe do limite de seus esforços e do alcance de suas ações. Jamais conseguirá 
efetivas transformações por expedientes distantes da honra, da ética e da justiça.

Zygmunt Bauman falando sobre os nossos medos atuais, pondera:

Nossa vida está longe de ser livre do medo, e o ambiente líquido-moderno 
em que tende a ser conduzida está longe de ser livre de perigos e ameaças. 

3 BORNHEIM, Gerd. O Sujeito e a Norma. In: NOVAES, Adauto. Ética. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1992, p. 247.

entendida e apropriada como um desafio para o equilíbrio pessoal, social e cosmo-
lógico.

Estamos acostumados a funcionar sob o efeito de gritos e clamores diante 
das calamidades pessoais, sociais e naturais, embora essa atitude não produza re-
sultados em termos de mudança ou de transformações radicais, a ponto de afeta-
rem condutas e costumes. Há necessidade de pensarmos a experiência da dor e do 
sofrimento diante de tais calamidades, como experiências de limites do humano 
em seus desempenhos. Aí, não será, apenas, o fracasso da racionalidade na história, 
mas a evidência de que mudar rumos, alterar perspectivas, redimensionar projetos 
exigem uma conversão a valores de integridade e compromisso. Isso afeta o sujeito, 
a sociedade e o ambiente.

Não significa dizer que a realidade será aprisionada pelas configurações da ra-
cionalidade esquemática, tese kantiana, que não prospera na visão dialética da his-
tória. No entanto, tal tese pode acalmar espíritos conciliadores ou inoperantes que 
se aquietam face ao inexplicável, como os sentimentos de ódio e intolerância, que 
recusam os movimentos de protesto e reivindicação factíveis diante de leis injustas, 
que condenam a ação das organizações reunidas em defesa do planeta e da vida.

Tais demonstrações investem contra a lucidez e o equilíbrio éticos, permitindo 
que a noite da razão se torne a noite da história, apagando a memória das injustiças, 
das vítimas e dos desequilíbrios sociais. 

No ambiente de estudos jurídicos, sociais e ambientais a presença do enten-
dimento do humano, em suas faces diversas, é condição para o domínio teórico-
-prático da dimensão dos afetos, do sentido das leis e do significado da vida no 
planeta. Esse é o estuário por onde circulará o aprofundamento compreensivo do 
ordenamento jurídico, do laço social e da responsabilidade civil com a vida em todas 
as suas dimensões.

A liberdade, a igualdade, o consenso e os pactos acontecerão se encontrarem, 
nesse estuário, a condição necessária para progredirem, mediados por uma raciona-
lidade não esquemática, já referida, mas conduzidos pelos enfrentamentos dialéti-
cos a serem resolvidos.

DAS LEIS

As leis estão, normalmente, associadas às restrições, a limites, a intervenções 
na esfera pessoal e social em que o sujeito se apresenta, vive e convive. Desse modo, 
elas funcionam como uma espécie de muro simbólico, produzindo interditos, às 
vezes complexos e intransponíveis.

Editora Nacional, 2008, p. 108, define afeto como um “sentimento terno que nos liga a alguém ou a 
algo”, ou afeito a alguma coisa, no sentido de pertencimento ou dedicação, como afeto à dança, afeto à 
Justiça Estadual. Essas definições nos ajudam a situar e ampliar o significado de afetos nas referências 
do presente texto.
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precisam estar voltadas a valores, do ponto de vista de uma razão ética. Este é um 
fator de fortalecimento da democracia. 

A propósito Márcio Staffen (2014) reflete:

A afirmação da democracia em sede de transnacionalismo ganha novas cores 
na medida em que o primado da transparência passa a ocupar predominância 
em múltiplas práticas administrativas e judiciais, de modo a propiciar o ime-
diato acompanhamento dos atos em constituição. Critérios de publicidade 
não se apresentam como suficientes na atual perspectiva. O primado pelo 
acesso à informação e medidas de transparência buscam transcender ao de-
ver de publicidade, de modo que se permitam a adequação do ordenamento 
jurídico nacional com a globalização jurídica. Análise rápida das decisões de 
grande parte das instituições transnacionais (mais de 2000) demonstra a re-
pressão aos dados restritos e que causam incertezas sobre seu teor6

A transparência, indica o autor, serve de baliza dos acordos sociais, o que equi-
vale dizer que é um instrumento garantidor de práticas democráticas em escala 
internacional. Os controles do mundo não podem ficar detidos nas mãos de alguns, 
apenas, sob risco de cerceamento de ações preservadoras da vida social, cultural e 
natural que afetam as nações e os povos, em seus diferentes agrupamentos huma-
nos.

Se isto não ocorrer, diante das leis, das circunstâncias nas quais elas são apli-
cadas e face às ações das autoridades, os sujeitos encontrar-se-ão razoavelmente 
ameaçados e fragilizados diante daquilo que poderia ser uma garantia de bem-estar 
social.

DA SUSTENTABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL

Um dos grandes desafios deste século, enfrentados pela ciência e pelas tecno-
logias, é a defesa da vida, envolvendo cuidado e proteção com tudo o que se refere 
ao ser vivo e aos demais seres que condicionam a vida, dentro de uma perspectiva 
planetária. Este desafio traz à tona o tema da sustentabilidade, em suas várias nu-
anças. 

O homem como ser vivo, no exercício de sua humanidade, nas relações com 
os demais seres, cresce cada vez mais, numa escala exponencial de soberania e de 
perigo. Organiza e desorganiza as formas de vida, afetando tanto o ambiente na-
tural quanto o ambiente social. É o ser vivo que mais atemoriza a vida. Ao mesmo 
tempo que é capaz de identificar o elemento matricial do qual brotou a vida, tem 

6 STAFFEN, Márcio. O Direito na perspectiva global: Quo Vadis? In: TRINDADE, André; ES-
PINDOLA, Angela; BOFF, Salete. (orgs.) Direito, Democracia e Sustentabilidade. Anuário do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. Passo Fundo: IMED 
Editora, 2014, p. 230-231.

A vida inteira é agora uma longa luta, e provavelmente impossível de vencer, 
contra o impacto potencialmente incapacitante dos medos e contra os peri-
gos, genuínos ou supostos, que nos tornam temerosos. [...] A inventividade 
humana não conhece fronteiras. Há uma plenitude de estratagemas. Quanto 
mais exuberantes são, mais ineficazes e conclusivos os seus resultados4. 

Esse destaque do autor sobre a forma como o medo nos atinge a todos é reve-
lador da nossa dificuldade em sermos fiéis àquilo que construímos como condição 
de sobrevivência social, no caso das leis e das instituições, que delas resultam. Se elas 
têm um caráter restritivo para conter a guerra de todos contra todos, alerta hobbesiano 
ainda em vigência, o importante seria que os sujeitos encarregados dos negócios 
públicos tivessem a competência gerencial, no solo democrático, para gerir os inte-
resses coletivos, nas regras do jogo democrático acordado.

É evidente que não há uma calculabilidade sobre acertos e erros na dinâmica 
da vida social. No entanto, pode haver uma previsibilidade de reações e riscos, se os 
acordos mínimos reiterados nas leis e nos poderes da república não forem acatados. 
Crescerão os medos e as ameaças à ordem social.

Se o ordenamento jurídico e o Estado democrático de direito requerem do 
sujeito condutas associadas a valores e práticas de costumes considerados legítimos, 
o que acontece na vida civil que impede o efetivo acatamento das decisões tomadas, 
no âmbito da organização social e política?! A violência e o poder podem funcio-
nar como interditos às boas práticas da moralidade pública? Ou, teremos que nos 
socorrer mais uma vez da leitura hobbesiana, indicadora de que o homem é o lobo 
do homem, como algo definitivo em nossa história genética, que nos limita para o 
entendimento amplo da importância do laço social?

Tais questões se apresentam no cenário atual, de modo a consolidar os medos 
referidos por Bauman, de tal modo que a sociedade que desejava ser democráti-
ca, torna-se uma sociedade atemorizada. Reitera Bauman: “Tememos o que não 
podemos controlar”5. As ameaças e os perigos dessa incapacidade se tornam uma 
“incompreensão”, sendo uma delas a “globalização”.

A globalização pode se tornar uma ameaça, se estiver restrita a determinados 
interesses, o que implica em se desvincular de compromissos fundamentais para a 
sobrevivência das sociedades. O que do mundo foi globalizado, os valores ou a vio-
lência? Esta é uma questão que nos preocupa, uma vez que a ideia de um convívio 
internacional, sem dominação, é o desejo dos povos em suas manifestações culturais 
e organizativas. De que modo as leis podem proteger a ordem cultural, simbólica e 
axiológica, entre as nações, na perspectiva das tecnologias? Aqui trata-se de pensar 
a tolerância como princípio de convivialidade, na medida das possibilidades, uma 
vez que a sociedade, como resultado organizado da inteligência dos humanos, re-
quer postulações compreensivas acerca de valores vigentes. As leis, sobremaneira, 

4 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 15. Grifos do autor.
5 BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido, p. 124.
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importância da vida feliz8. A humanidade realiza suas aventuras no âmbito do co-
nhecimento e no âmbito da ação. E com isso constrói novos paradigmas, aos quais 
se torna fiel. O imprescindível, no entanto, não é apenas a fidelidade aos paradig-
mas, mas à própria vida, em suas diversidades. Este é o desafio maior, a construção 
de espaços, em que a ética não seja secundarizada pela mecânica das descobertas e 
invenções. A vida e a natureza não podem ser traídas pela falta de cuidado ou pelo 
esquecimento, na medida em que se lhes retira a condição de futuro.

Esses desafios já começam a sensibilizar os mais atentos e mais consequentes. 
As inúmeras conferências acerca das cidades e do meio ambiente, realizadas desde o 
século passado, servem como estímulo para os que estão preocupados com a ruptura 
entre a natureza e a vida.

A proclamação da Conferência de Estocolmo (1972), que, no item 6, alerta 
para essas perspectivas:

As perspectivas de elevar a qualidade do meio ambiente e de criar uma vida 
satisfatória são grandes. É preciso entusiasmo, mas, por outro lado, sereni-
dade de ânimo, trabalho duro e sistemático. Para chegar à plenitude de sua 
liberdade dentro da natureza, e, em harmonia com ela, o homem deve aplicar 
seus conhecimentos para criar um meio ambiente melhor. A defesa e o me-
lhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras 
se converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao 
mesmo tempo em que se mantém as metas fundamentais já estabelecidas, 
da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, e em 
conformidade com elas9. 

É necessário o envolvimento da sociedade civil, ara que se possa entender 
a dimensão do problema, que significa a qualidade do meio ambiente, além da 
vontade política dos governantes para tomarem decisões definitivas sobre aquilo 
que prejudica a saúde de tudo e de todos. Esta é uma ajuda fundamental para 
conduzir o processo de preservação ambiental e pensar num desenvolvimento 
sustentável, seja no que se refere a comportamentos, seja no que diz respeito à novas 
leis, articulações e parcerias. Tudo para evitar a crise ambiental ou deixá-la menor10.

8 VÁZQUEZ, A. Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1992, p. 149. “Os hedonistas 
e os eudemonistas consideram que os homens estão dotados de uma natureza universal e imutável, que 
os faz procurar o prazer ou a felicidade, e exatamente nestes bens fazem consistir o bom. O formalis-
mo kantiano apela para um homem ideal, abstrato, situado fora da história, cuja boa vontade absoluta 
e incondicionada seria o único verdadeiro bom. Os utilitaristas põem o bom em relação com o interes-
se dos homens e, ao mesmo tempo, procuram encontrá-lo em certa relação entre o particular e o geral”. 

9 Disponível:https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_De-
claracao_Estocolmo.pdf. p. 2. Acesso em 28/11/2016.
10 SAAVEDRA, Fernando Estenssoro. História do debate ambiental na política mundial. 1945-
1992. Ijuí: Ed. Unijui, 2014, p. 28, assim se manifesta: “deve-se ter presente que, embora a ideia de 
crise ambiental, apoiada por estudos e discursos os quais, em importante medida, provêm das Ciências 
Naturais, como a ecologia, assim como ciências do ambiente e da terra, entre outras, não se referem a 
um fenômeno originado de causas naturais, mas sociais”. 

a capacidade de destruí-la. Esse paradoxo da racionalidade aparece cada vez mais 
assustador, especialmente, quando o homem se sente mais sábio e por isso mais 
próximo de seu limite. Ele arquitetou uma cultura científica e tecnológica sobre um 
universo natural vivo e não-vivo de tal forma que cada experiência de laboratório, 
cada vírus descoberto, cada molécula investigada funciona como uma arma, na du-
plicidade da defesa e do ataque.

A ideia de sustentabilidade ampliada nas esferas da sociedade e da natureza 
está a exigir uma compreensão de valores que sedimentem as iniciativas de desen-
volvimento e de progresso. Essas iniciativas, traduzidas em ações de sujeitos sociais 
e políticos, precisam funcionar com indicadores de bem-estar social e moral, efeti-
vamente.

Pensar a ideia de sustentabilidade é pensá-la aliada a contextos dos debates 
atuais, conectados a projetos mundiais, continentais e nacionais de preservação do 
ambiente, da vida humana e da vida do planeta. Os povos mais ligados à terra e à 
natureza, como foco de vida, são mais cuidadosos na forma de se situar no mundo, 
com mais aproximações ao meio ambiente e menor destruição.

Sérgio Aquino desenvolve reflexão acerca de um projeto de sustentabilidade 
no âmbito da América Latina, o Projeto Andino do Buen Vivir.

Refere:

Na cosmovisão andina tudo tem vida. O tempo precisa dialogar entre passa-
do, presente e futuro. Possibilita a amplitude e compreensão do Buen Vivir. 
Por esse motivo, a desejada integração entre os povos sul-americanos tem 
como ponto de partida esse valor fundamental: a vida que é onipresente em 
todos e tudo e se desdobra com múltiplos significados no tempo. Nessa linha 
de pensamento, a sustentabilidade se manifesta pela ternura da Pacha Mama 
que abriga todos os seres no seu interior e oportuniza essa integração entre 
seres humanos e a Natureza7.

Essa expressividade do pensar latino-americano, analisada pelo autor, deno-
ta as nuanças de uma atitude compreensiva acerca da vida como uma totalidade 
hermenêutica e biológica, de tal modo que pensar a terra é pensá-la na perspectiva 
singular e plural das diferenças. Uma totalidade que não se fecha em hermetismo 
conceitual, antes se abre para que circulem as dimensões da vida.

Tudo isso se relaciona com o conceito de bem-estar e harmonia que se associa 
à ideia de felicidade, sobre a qual a Filosofia faz seu pronunciamento, indicando a 

7 AQUINO, Sérgio. Buen Vivir: Projeto de Sustentabilidade expresso no Constitucionalismo Lati-
no-Americano. IN: BESTER. Gisela (org.) Direito e Ambiente para uma Democracia Sustentável. 
Diálogos multidisciplinares entre Portugal e Brasil. Curitiba: Instituto Memória, 2015, p.876. O 
autor descreve, em seu texto, o conceito de Pacha Mama, como significado de duas forças cósmico-te-
lúricas, cuja energia flui pela terra, regenerando-a. Para o pensamento andino, é uma forma de vida, 
uma leitura do universo, que ultrapassa as categorias de tempo e espaço. Grifos do autor.
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irremediável. É o que refere Aquino ao evidenciar as incompatibilidades entre inte-
resses econômicos e sustentabilidade14.

No ordenamento legal, a consciência cívica deveria ser o eixo sobre o qual se 
interpretam e se punem crimes contra o ambiente. Não nos interessa, no âmbito 
dessa análise, discorrermos sobre os efeitos e as contradições do Direito Ambiental, 
especialmente no que se refere à característica de bem jurídico. Nossa inclinação 
é alertar para a importância do regramento, no caso do enfrentamento de crimes 
ambientais, que são crimes contra a vida.

É observável um certo descaso para tipificação de crime ambiental, por 
parte dos encarregados de cumprir a devida norma legal, uma vez que as situações 
transgressoras são analisadas como bagatelas, diminuindo a culpabilidade de quem 
agrediu a vida, o ambiente e pode ser registrado como algo de menor importância.

Lemos no artigo de Raccius Twbow Potter:

O direito ambiental criado pelo Estado Industrial e tecnológico não cumpre 
na atualidade uma função protetora, pois ainda que contenha todos os sinais 
semânticos para prevenir, evitar e sanear a destruição e degradação ambien-
tal, pretendendo atuar juridicamente contra as forças contaminadoras como 
antídoto legal contra o envenenamento químico da natureza, tais sinais e suas 
pretensões enganam. Ante a contaminação e degradação mundial da biosfera, 
o direito ambiental é uma arma sem munições, um tigre de papel que longe 
de ter um caráter instrumental somente possui um caráter simbólico15.

Um regramento assim posto não contribui para a ideia de sustentabilidade, 
seja civil ou ambiental, na medida em que desconsidera os mínimos avanços da 
legislação a respeito da questão, bem como torna secundário o que é essencial. Essa 
simbologia do “tigre de papel” responde pela impunidade de ações predatórias tanto 
em fauna, quanto em flora, clima e biodiversidade, desconsiderando a magnitude 
do problema ambiental em eventos demolidores como os exemplos de Chernobyl 
e Mariana.

14 AQUINO, Sérgio. Buen Vivir: Projeto de Sustentabilidade expresso no Constitucionalismo Lati-
no-Americano. IN: BESTER. Gisela (org.) Direito e Ambiente para uma Democracia Sustentável. 
Diálogos multidisciplinares entre Portugal e Brasil, p. 893. “Não é possível adjetivar uma ação 
como sustentável quando se confunde a perspectiva de desenvolvimento com crescimento ilimitado 
sempre direcionado para um período de tempo que sequer pode vir a existir”.
15 POTTER, Raccius T. Noção de risco no Direito Penal Ambiental. In: SOUZA, Bernardo; SOTO, 
Rafael. (orgs.) Ciências Criminais em Debate. Perspectivas Interdisciplinares. Rio de Janeiro: Lu-
men Juris, 2015, p. 337.

Saavedra reitera que a crise ambiental não se restringe, apenas, a uma questão 
física, ela diz respeito às relações de poder e torna-se uma questão política, na me-
dida em que afeta as relações sociais, com resultados profundos na economia dos 
atingidos.

Assevera:

[...] os diferentes grupos humanos e/ou de sociedades que habitam este pla-
neta o fazem em condições muito diferenciadas e, portanto, representam a 
realidade ambiental global e local de forma diferente, o que resulta em pro-
postas de solução com ênfases variadas. Isso não significa que o problema não 
seja real ou não seja grave, porém é muito diferente a maneira de entender 
a crise ambiental quando se tem uma renda per capita de 45 mil dólares e 
a expectativa média de vida de 80 anos ou mais, como ocorre no Primeiro 
Mundo, contra uma renda per capita inferior a 100 dólares e com uma expec-
tativa de vida de 38 anos ou menos, como ocorre em muitas regiões pobres 
do mundo, como aqueles afetados mais seriamente pela pandemia da Aids. 
Além disso, para as gerações futuras poderem herdar um mundo ecológica e 
ambientalmente igual ou melhor do que o que nós desfrutamos (ou parece-
mos), primeiro deve-se criar a possibilidade de gerações futuras. Em outras 
palavras, trata-se de salvar o planeta e herdar um ambiente saudável para 
todos e não para uma minoria privilegiada permanente11. 

Essas circunstâncias indicadas retratam as profundas diferenças entre os gru-
pos humanos de modo a postular uma ação de responsabilidade civil, que poderá 
minimizar essas distâncias de vida e de valores. No que concerne a uma sociedade 
democrática, trata-se de medidas urgentes para que a justiça12 se realize, uma vez 
que nem todos são afetados da mesma maneira, nem na mesma intensidade.

Variam as reações, os discursos, as ênfases adequando-se ao que é mais afetado 
em perigos e conquistas. A própria Conferência de Estocolmo (1972) demonstra 
preocupação com as diferenças vividas entre os países desenvolvidos e os que estão 
em processo de desenvolvimento, quando indica na proclamação do item 4, que 
“Nos países industrializados, os problemas ambientais estão geralmente relaciona-
dos com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico”13.

O que ocorre é que há um descompromisso com os problemas e crises causa-
das, uma vez que nem sempre os causadores são as maiores vítimas. Em nome da 
ideologia do progresso tudo se faz, sem se deter no dano possível e algumas vezes, 

11 SAAVEDRA, Fernando Estenssoro. História do debate ambiental na política mundial, p 30-31.
12 PIRES, Cecilia. Memória e Subjetividades. In: RUIZ, Castor Bartolomé. (org.) Justiça e Memó-
ria. Direito à justiça, memória e reparação. A condição humana nos estados de exceção. Passo Fun-
do: Editora IFIBE, 2012, p.87-88. “A sociedade civil postula a justiça face às situações que a agridem 
na sua plenitude e condição originária. É o aparecer das organizações grupais e coletivas, articuladas 
pela teia da intersubjetividade, posicionadas contra procedimentos degradantes e aniquiladores da 
subjetividade”.
13 Disponível:https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_
Declaracao_Estocolmo.pdf.p. 2.
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laços sociais, garantia da soberania dos povos. Não estamos, aqui, postulando um 
nacionalismo tardio ou uma reação ultranacionalista. O que se torna importante 
dizer, neste período do tempo em que estamos vivendo, é que o grande mercado do 
mundo, inaugurado no fenômeno da globalização, mostrou seus sortilégios e, agora, 
vivemos a incerteza e a inquietude acerca dos rumos da sociedade, uma vez que os 
árbitros das tensões não abandonam seu balcão de negócios. Ao contrário, junto a 
eles regulam os conflitos, segundo os interesses da mais valia. Isso se destaca no não 
cumprimento dos acordos assinados em benefício da preservação da vida na terra, 
por contrariar interesses do mercado.

Nesse momento do processo civilizatório, torna-se limitador qualquer para-
digma determinante. O mais significativo seria uma proposta para pensarmos a 
democracia desejável, com elementos imprescindíveis para uma perspectiva de sus-
tentabilidade.

Diante dessas questões promover um desenvolvimento econômico e social 
sustentável é um direito e um dever das consciências orientadas pelos valores éticos. 
A ideia do Buen Vivir pode nos servir de estímulo para que se reúnam o sujeito do 
conhecimento e o sujeito do cotidiano, configuração esta que permitiria ser pensada 
a base de uma democracia efetiva, avaliada pela razão ética.
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Por mais que se realizem encontros, conferências, debates, assinem-se tratados 
e protocolos como os de Quioto16 ou o PNUMA17, nada progredirá se os responsá-
veis pela aplicação das leis em benefício da sustentabilidade não cumprirem seu pa-
pel de guardiães da ordem legal referida ao ambiente natural e às formas de vida, em 
todas as suas espécies. Além disso, esses compromissos necessitam ir além do marco 
legal, sendo importante a programação de ações envolvendo a sociedade civil.

Ninguém está em estado de inocência diante dos problemas que se apresen-
tam sobre as questões ambientais. Todos, de uma forma ou outra, realizaram ações 
predatórias, com repercussões graves sobre as espécies vivas e sobre o equilíbrio do 
planeta. No entanto, cabem atitudes que possibilitem recuperar o possível do que 
foi degradado, de modo a reconduzir o desenvolvimento, a partir de outras estraté-
gias, que ensejem perspectivas de cuidado. 

ENCERRANDO O ARGUMENTO

Sabemos todos que as consciências não devem ser silenciadas diante da vio-
lência dos fatos, sob pena de ocorrer a cumplicidade face às ações destruidoras, que 
produzem o mal-estar na sociedade e no ambiente natural. Não desconhecemos as 
contradições da espécie humana, evidenciadas no mundo vivido e culturalmente 
interpretado, que exigem o pensamento dialético necessariamente posto para o en-
tendimento dos contrapontos.

Nesse aspecto, todas as leis e decretos configurados nas relações nacionais e 
internacionais precisam considerar o mundo das emoções, da memória dos sujeitos, 
de uma forma ou outra afetados pelas conquistas científicas e tecnológicas, as quais 
incidem sobre a vida humana e a vida dos seres do planeta. A luta pela memória 
dos que foram vitimados com os desequilíbrios ambientais se torna uma luta pela 
verdade, a partir de uma perspectiva de justiça, em que os protagonistas precisam 
ser ouvidos.

Exercer o poder com dignidade é saber decidir com fundamento nos refe-
rendos coletivos, especialmente quando se trata da administração das causas pú-
blicas18. Os Estados nacionais demonstraram sua fragilidade, rompendo com os 

16 O Protocolo de Quioto é a Convenção da ONU, que trata das questões sobre a mudança do clima. 
“O Protocolo de Quioto foi aberto para assinatura em 16 de março de 1998. Entrará em vigor 90 dias 
após a sua ratificação por pelo menos 55 Partes da Convenção, incluindo os países desenvolvidos que 
contabilizaram pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono em 1990 desse grupo de 
países industrializados. Enquanto isso, as Partes da Convenção sobre Mudança do Clima continuarão 
a observar os compromissos assumidos sob a Convenção e a preparar-se para a futura implementa-
ção do Protocolo”. Disponível em:http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protoco-
lo_Quioto.pdf. Acesso em 01/12/2016
17 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. “Estabelecido em 1972, o PNUMA tem 
entre seus principais objetivos manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramen-
to; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar medidas para 
melhorar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais das 
gerações futuras”. Disponível em:https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/ Acesso em 01/12/2016.
18 PIRES, Cecilia. Leituras filosóficas passadas a limpo. Temas e Argumentos. Passo Fundo: IFI-
BE, 2016, p.45. “Qual democracia seria a mais indicada para o gerenciamento das questões públicas? 
Qual igualdade deve ser observada pelos responsáveis por implementarem os negócios de Estado?”
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II
TRIDIMENSIONALISMO JURÍDICO 

EM MIGUEL REALE

José Renato Gaziero Cella19

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A Teoria Tridimensional do Direito nasceu de uma intuição de juventude de 
MIGUEL REALE, intuição essa que provocou a sua curiosidade desde os bancos 
acadêmicos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nos idos de 1930.

Para fins meramente pedagógicos, grandes filósofos (tais como ICILIO VAN-
NI, DEL VECCHIO e ADOLFO RAVÁ) dividiam o Direito em três partes, a 
saber: “uma destinada à teoria dos fenômenos jurídicos; outra cuidando dos interes-
ses e valores que atuam na experiência jurídica e, finalmente, uma terceira relativa 
à teoria da norma jurídica”20. Foi justamente essa divisão tripartida da experiência 
jurídica que deixou MIGUEL REALE intrigado, fato que lhe fez refletir sobre 
algumas hipóteses: será que “no fundo dessa divisão pedagógica não se esconde um 
problema essencial quanto à estrutura da experiência jurídica? Não é necessário ir 
além de uma discriminação metodológica para se alcançar a realidade jurídica em 
si?”21

Essas dúvidas repercutiam em MIGUEL REALE na época em que a chama-
da Teoria Pura do Direito, de HANS KELSEN, estava em seu esplendor. Apesar 
disso, a tese de concurso à cátedra de Filosofia do Direito da Universidade de São 
Paulo defendida por REALE (intitulada Fundamentos do Direito, em 1940) tinha 
a ousadia (na época) de discordar do entendimento kelseniano que dizia que “o 
Direito é pura norma”22.

19 Doutor em Teoria e Filosofia do Direito pela UFSC, Mestre em Direito do Estado pela 
Universidade Federal do Paraná - UFPR, sendo também bacharel e licenciado em Filosofia pela 
mesma instituição. Professor do Programa de Pós-graduação (Mestrado) em Direito da Faculdade 
Meridional - PPGD/IMED.
20 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 117.
21 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 118.
22 “Se se perguntasse a Kelsen o que é Direito, ele responderia: Direito é norma jurídica e não é nada 
mais do que norma”. REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 

POTER, Raccius T. Noção de risco no Direito Penal Ambiental. In: SOUZA, Bernardo; 
SOTO, Rafael. (orgs.) Ciências Criminais em Debate. Perspectivas Interdisciplinares. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015.
VÁZQUEZ, A. Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1992. 
Sites utilizados:
https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declara-
cao_Estocolmo.pdf.
http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf.
https://nacoesunidas.org/agencia/pnuma/.
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em que a cada momento surge uma concepção dominante acerca daquilo que seja 
o Direito.

Vejam-se as transformações que ocorreram na experiência humana do vocá-
bulo Direito, ou seja, qual conteúdo o homem viveu através dessa palavra.

Ressalte-se que a análise de MIGUEL REALE acerca do Direito dentro da 
história de modo algum pode ser confundida com o ponto de vista evolucionista. 
O preconceito evolucionista26 tem impedido a compreensão de muitos fenôme-
nos culturais, pois, segundo REALE, “a História não apresenta, muitas vezes, essa 
progressão de perfectibilidade, como se assinalasse sempre uma passagem do mais 
rústico para o mais polido”27.

Dessa forma, não se deve “procurar na História o segredo de um Direito que 
se aperfeiçoou”28, mas antes verificar, pura e simplesmente, como o Direito tem 
sido vivido pela espécie humana, ou seja, “como se lhe apresentou o problema da 
juridicidade”29.

Quando se fala em Direito, principalmente para aqueles que estudam Juris-
prudência30, “a primeira noção que surge é de um conjunto sistemático de regras 
obrigatórias, de normas, de leis, de comandos, que determinam a prática de certos 
atos e a abstenção de outros”31, isto é, a noção imediata que se tem é a do Direito 
como norma.

Ao contrário dos cultores da Jurisprudência, aqueles que têm uma formação 
fundamentalmente sociológica compreendem o Direito “como fato ou fenômeno 
social, subordinado a um conjunto de hipóteses das quais resultarão sempre deter-
minadas conseqüências”32.

Entretanto, não foi a partir de nenhuma das concepções descritas acima que o 
Direito “se apresentou em primeiro lugar ao homem”33.

REALE, em suas conjeturas, sustenta “que o homem viveu inicialmente o 
Direito como experiência e o realizou como fato social, pois o fato jurídico, como 
fato histórico ainda indefinido ou indistinto, (surge) concomitantemente ao viver 
do homem em sociedade”34. O Direito surge juntamente com a sociedade, mas a 
consciência daquela experiência surgiu muito tempo depois, de modo que não se 
pode confundir a história dos fatos jurídicos com a história das doutrinas. Se a 

26 A corrente positivista do evolucionismo concebe a história como a evolução de um momento 
primitivo que paulatinamente se direciona, dentro de uma linearidade, para pontos considerados mais 
avançados.
27 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 498.
28 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 499.
29 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 499.
30 Jurisprudência entendida aqui no seu sentido primordial, ou seja, como Ciência do Direito. 
Necessário se faz este esclarecimento porque atualmente a palavra jurisprudência é comumente 
utilizada para designar o conjunto das decisões reiteradas dos tribunais.
31 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 499.
32 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 499.
33 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 499.
34 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 499-500.

Ao discordar de KELSEN, MIGUEL REALE preferiu dizer:

(...) não, a norma jurídica é a indicação de um caminho, porém, para percorrer 
um caminho, devo partir de determinado ponto e ser guiado por certa dire-
ção: o ponto de partida da norma é o fato, rumo a determinado valor. Desse 
modo, pela primeira vez, em meu livro ‘Fundamentos do Direito’ eu comecei a 
elaborar a tridimensionalidade. Direito não é norma, como quer Kelsen, Di-
reito não é só fato como rezam os marxistas e economistas do Direito, porque 
Direito não é economia. Direito não é produção econômica, mas envolve a 
produção econômica e nela interfere; o Direito não é principalmente valor, 
como pensam os adeptos do Direito Natural tomista, por exemplo, porque o 
Direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor.23

A partir dessa concepção, MIGUEL REALE, na introdução de sua outra 
obra do ano de 1940, denominada Teoria do Direito e do Estado, formulou o axioma 
que posteriormente seria qualificado como fórmula realeana, segundo a qual “o Di-
reito é uma integração normativa de fatos segundo valores”24.

O entendimento realeano de que o Direito possui uma estrutura tridimen-
sional passou por um longo amadurecimento a partir de 1940, sendo que novos 
elementos foram introduzidos, tais como, entre outros, a dialeticidade dos três ele-
mentos, o problema das fontes e modelos jurídicos, a nomogênese jurídica. Essas 
noções estão presentes na vasta obra de MIGUEL REALE, principalmente em sua 
clássica Filosofia do Direito (a primeira edição é de 1953) e nas obras O Direito como 
Experiência, Lições Preliminares de Direito, Teoria Tridimensional do Direito, Verdade 
e Conjetura, entre outras.

A Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale, dadas a sua originalidade 
e importância, passou então a ser debatida e estudada em vários países da Europa e 
da América, com inconteste reconhecimento internacional.

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS O TERMO DIREITO

Enquanto nas chamadas ciências naturais os termos geralmente possuem uma 
conceituação clara e unívoca, fenômeno diferente ocorre com as ciências sociais 
ou humanas, em que “encontramos palavras que albergam uma multiplicidade de 
sentidos”25.

A palavra Direito se enquadra no problema de possuir essa multiplicidade de 
sentidos, sendo que sua conceituação acompanha pari passu a história do homem, 

p. 118.
23 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p.118-119.
24 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p.119.
25 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 497.
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Isto posto, pode-se dizer, com MIGUEL REALE, “que a primeira intuição 
do Direito foi em termos de Justiça, ou, se quisermos empregar palavras de nossos 
dias, em termos axiológicos”40.

Portanto, servir a Justiça significava servir a Deus, sendo que por essa razão o 
Direito primitivo obedecia a um ritual (formalismo) religioso, em que “o desrespei-
to ao rito equivalia à violação do justo”41.

Muito tempo foi necessário para que o homem se desvinculasse da noção 
mítica da compreensão do Direito. Não há forças transcendentes operando nas 
normas jurídicas, donde se pode concluir que a obrigação jurídica tem validade por 
si mesma, é uma mera expressão de declaração de vontade (humana).42

É interessante notar que, apesar de o homem ter projetado para fora de si 
e de ter antropomorfizado as relações de obrigação (jurídica) nas divindades de 
Justiça (Têmis, Diké, Zeus, etc.), passou-se a sentir que, no fundo, a Justiça estava 

enquanto dirigido para o ideal personalizado em poderosa divindade. Nessa intuição, o elemento 
mítico se entrelaça, de maneira prodigiosa, com a experiência humana empírica”. REALE, Miguel. 
Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 503.
40 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 503. “Este sentimento 
do Direito como Justiça, como valor, como ideal, implicava a idéia de obrigatoriedade, de comando, 
tanto assim que o ideal se divinizou; e a Justiça foi predicado atribuído à própria divindade”. REALE, 
Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 503.
41 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 503.
42 Segundo a doutrina política de THOMAS HOBBES, por exemplo, “...o direito não é a expressão 
da razão mas uma manifestação da vontade do Soberano”. PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: 
nova retórica. Tradução de Vergínia K. Pupi, São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 18). Segundo NOR-
BERTO BOBBIO, a doutrina política de HOBBES talvez seja a teoria mais completa e conseqüente 
do positivismo jurídico, de maneira que “se quisermos encontrar uma teoria completa e conseqüente 
do positivismo jurídico, devemos nos remeter à doutrina política de THOMAS HOBBES, cuja ca-
racterística fundamental (...) na verdade consiste em lhe ter dado um golpe fatal no jusnaturalismo 
clássico”. BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho, 2. ed. Tradução de Jorge Guerrero R., 
Bogotá: Temis, 3. reimpressão, 1999, p. 31. Para HOBBES, com efeito, não há outro critério do justo 
ou do injusto senão a lei positiva, ou seja, somente o que for ordenado pelo soberano é tido como 
justo, pelo simples fato de ter sido ordenado; e só é injusto aquilo que é proibido, só pelo fato de estar 
proibido. BOBBIO apresenta uma boa descrição dos passos que permitiram a HOBBES chegar a 
uma conclusão tão radical como a acima descrita, em que inclusive o conteúdo dos valores morais e da 
justiça são tidos como convencionais (portanto contingentes) e não pré-existentes ou decorrentes da 
razão (perpétuos e necessários), como sustentavam os jusnaturalistas: “Como chega HOBBES a esta 
conclusão tão radical? HOBBES é um dedutivo e, como todos os dedutivos, para ele o que conta é 
que a conclusão se desprenda rigorosamente das premissas. (...) Ora, o direito fundamental que assiste 
aos homens no estado de natureza é o de decidir, cada um segundo seus próprios desejos e interesses, 
sobre o que é justo ou injusto, o que faz com que no estado de natureza não exista critério algum para 
fazer esta distinção, a não ser o arbítrio e o poder do indivíduo. Na passagem do estado de natureza 
para o estado civil, os indivíduos transferem todos os seus direitos naturais ao soberano, inclusive o 
direito de decidir o que é justo ou injusto e, portanto, desde o momento em que se constitui o estado 
civil, o único critério do justo e do injusto é a vontade do soberano. Esta doutrina hobbesiana está 
ligada à concepção da pura convencionalidade dos valores morais e portanto da justiça, segundo a qual 
não existe o justo por natureza, mas sim unicamente o justo de maneira convencional (também por 
este aspecto a doutrina hobbesiana é a antítese da doutrina jusnaturalista). No estado de natureza não 
existe o justo nem o injusto porque não existem convenções válidas. No estado civil o justo e o injusto 
residem no acordo comum dos indivíduos de atribuírem ao soberano o poder de decidir sobre o justo 
e o injusto. Portanto para HOBBES a validade de uma norma jurídica e de sua justiça não se diferen-
ciam, porque a justiça e a injustiça nascem juntas com o direito positivo, ou seja, concomitantemente 
com a validade. Enquanto se permanece em estado de natureza não há direito válido, como tampouco 
há justiça; quando surge o Estado nasce a justiça, mas nasce concomitantemente com o direito posi-
tivo, por isso que onde não há direito tampouco há justiça e onde há justiça é porque há um sistema 
constituído de direito positivo” BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho, 2. ed. Tradução de 
Jorge Guerrero R., Bogotá: Temis, 3. reimpressão, 1999, p. 31-32.

consciência do fato jurídico surge depois de sua gênese, muito mais tarde ainda tal 
fato passou a ser objeto de ciência autônoma.35

Na raiz da civilização, quando os homens possuíam um obscuro entendimento 
de mundo e sociedade, as noções de ordem e obrigatoriedade advinham de fatores 
externos (mitos) e não como normas organizadas formalmente pelo Poder. Histo-
ricamente o Poder começou a ser exercido pelos sacerdotes, heróis, etc., de maneira 
que a origem do Poder era atribuída a forças desconhecidas, transcendentes.

(...) Embora pareça paradoxal, a primeira conquista no plano da compreensão 
espiritual implicou uma alienação do homem a potestades superiores, às quais 
atribuiu a origem daquilo que, na realidade, brotava no íntimo de sua própria 
consciência. O homem, no assombro dos primeiros conhecimentos, não se 
pôs como fonte constitutiva do conhecimento, na autoconsciência reveladora 
do espírito, mas projetou fora de si, para tornar a receber como sendo gerado 
por outrem, o que no fundo era o fruto de suas próprias virtudes criadoras.36

É essa a explicação de que nos primórdios o homem não atribuiu a si mesmo a 
criação de suas próprias relações sociais e também de suas relações com a natureza. 
Essas relações eram vistas como dádivas da divindade, “graças a cuja interferência a 
natureza e a sociedade eram arrancadas do caos”37.

Essa correlação entre mito e história é observada também na Grécia, em que o 
Direito surge primordialmente como uma obediência à deusa Justiça (Têmis). Des-
sa forma, o homem “receou seus desígnios, obedeceu temeroso a seus comandos”38. 
Tudo isso muito antes de se subordinar aos mandamentos jurídicos como expressão 
objetiva (norma positivada) “da convivência e expressão de sua atividade pessoal 
realizadora”39.

35 “Pode-se dizer que o Direito, de envolta com as demais expressões do viver coletivo, foi antes 
vivido como um fato, e, ao mesmo tempo, como um fado a que o homem atribuía a força inexorável 
e misteriosa dos enlaces cósmicos, talvez inspirado inicialmente, como sugere Cassirer, pela visão 
dos astros, cuja ‘ordem’ terá sido a primeira a ser arrancada do caos das impressões, dos desejos e das 
vontades arbitrárias” (REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 500).
36 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 501.
37 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 502. Assim é que, lembra-
nos CASSIRER, “a epopéia de Gildamés, os livros dos Vedas, a cosmogonia dos egípcios, todas elas 
refletem, nesse ponto, concepção idêntica. No mito cosmogônico babilônico, vemos Marduk dando 
combate ao caos informe, contra o monstro Tiamat. Depois de vencê-lo, o herói instaura os eternos 
signos que simbolizam a ordem do universo e da Justiça, pois tudo quanto o homem cria ainda sai de 
suas mãos rodeado de um mistério inescrutável” (apud REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1993, p. 502). FEUERBACH atribui ao cristianismo mesma noção, onde este é 
entendido como um mito em que o homem atribui a Deus aquilo que na verdade são características de 
si mesmo. “(...) a consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo, o conhecimento 
de Deus o conhecimento que o homem tem de si mesmo. (...) a qualidade ou determinação de Deus 
nada mais é que a qualidade essencial do próprio homem. (...) o que o homem diz de Deus diz ele em 
verdade de si mesmo” FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Campinas: Papirus, 1988, 
p. 55, 62, 70.
38 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 502.
39 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 502. “Por ser a Justiça um 
alvo a ser atingido, surgiu a noção do Direito como algo que traça uma direção, como comportamento 
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querem alguns, “o Direito Romano a uma geometria abstrata de normas, que os 
jurisconsultos romanos jamais separaram a ‘norma’ de sua circunstância fática”51.

Se os gregos filosofaram sobre a Justiça, desde os pré-socráticos até os es-
tóicos, os romanos preferiram indagar da experiência concreta do justo. A 
experiência concreta do justo apresenta-se-lhes como lex ou como norma. 
A Justiça é um valor, mas que deve ser medido na experiência social, e que, 
para ser medido, exige um tato especial, um senso particular. A ciência que se 
destina a estudar a experiência humana do justo chamou-se Jurisprudência52.

Após esse breve apanhado histórico se percebe que o significado da palavra 
Direito se delineou segundo três elementos fundamentais; surge o valor como in-
tuição primordial; o elemento norma, “como medida de concreção do valioso no 
plano da conduta social; e, finalmente, o elemento fato como condição da condu-
ta”53.

Onde quer que se encontre a experiência jurídica sempre estarão presentes os 
elementos fato, valor e norma, advindo daí as seguintes três perspectivas dominan-
tes da palavra Direito:

a. o Direito como valor do justo, estudado pela Filosofia do Direito 
na parte denominada Deontologia Jurídica, ou, no plano empírico 
e pragmático, pela Política do Direito;

b. o Direito como norma ordenadora da conduta, objeto da Ciência 
do Direito ou Jurisprudência; e da Filosofia do Direito no plano 
epistemológico; e

c. o Direito como fato social e histórico, objeto da História, da Socio-
logia e da Etnologia do Direito; e da Filosofia do Direito, na parte 
da Culturologia Jurídica.54

Tem-se então uma distinção vetorial de sentido próprio de cada espécie de 
pesquisa, conforme as seguintes diretrizes:

a. na Filosofia do Direito tem-se uma compreensão axiológica de fa-
tos em função de normas;

b. na Ciência do Direito tem-se uma compreensão normativa de fatos 
em função de valores; e

c. na Sociologia do Direito tem-se uma compreensão factual de nor-
mas em função de valores.55

51 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 507.
52 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 508.
53 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 509.
54 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 509.
55 Cf. REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 151.

nele mesmo. A Justiça foi compreendida também como virtus. “Há uma correlação 
necessária e essencial entre a intencionalidade do homem para o justo e o justo para 
aquilo a que o homem tende”43.

Questiona-se agora se, “depois de ter-se proposto o problema da Justiça, o 
homem se preocupou logo com o fato da experiência humana concreta”44. A res-
posta a essa pergunta é não, pois o Direito como fato, como acontecimento social e 
histórico, “só foi objeto de ciência autônoma muito mais tarde”45, mais precisamente 
no século XIX46.

Se na primeira fase se vê o Direito aproximado mais de seu caráter axiológico 
( Justiça) e na terceira o Direito é ligado ao fato (Sociologia Jurídica), tem-se que 
salientar que entre elas o “Direito foi visto como norma ou como lex”47. Exatamente 
nesse ponto se situa a Jurisprudência, advindo daí a importância do Direito Ro-
mano, qual seja o fato de “ter tomado contato com o Direito como regra e de ter 
formulado a possibilidade de uma Ciência do Direito como ordem normativa”48.

A esta ciência os romanos denominavam Jurisprudência, que não era o estu-
do puro e simples dos valores de Justiça, mas a indagação das concreções da 
Justiça no tempo, nas delimitações espacio-temporais da experiência humana. 
Os romanos tiveram consciência de que a Justiça se revelava no factum da 
conduta, como experiência humana49.

Portanto, o que assinala a grandeza dos jurisconsultos clássicos é o fato de que 
era observado o sentido de concreção que integrava em unidade o fato e o valor 
graças à terceira dimensão representada pela norma50. Não se pode reduzir, como 

43 “Quando os homens se sentiram ligados e aceitaram as leis de ligação, entenderam que elas 
resultavam de algo superior ao próprio homem. Na idéia primordial de lei existe sempre a consciência 
de uma força extrínseca à lei mesma, ditando o comando e tutelando-o. Onde se diz lei, diz-se legislador, 
legislador que enuncia o caminho, a direção; e também legislador que garante o cumprimento do que 
determina. Não é demais recordar que o homem teve primeiro a noção de lei como “comando” ou 
“imperativo”, para depois concebê-la como relação objetiva entre fenômenos. A noção de lei modelou-
se, de início, sobre a noção de uma ligação entre ordem e obediência, pressupondo sempre a pessoa 
do autor da norma e a do seu destinatário: — muitas vezes inclinamo-nos a pensar que recebemos 
dos físicos e dos químicos a noção de lei, quando, na realidade, foi o contrário que se deu”. REALE, 
Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 505.
44 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 506.
45 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 506.
46 “A perquirição metódica do Direito como fato só começa a ser especificamente estudada na época 
moderna. São Machiavelle, Bodin, Hobbes, Montesquieu ou Vico grandes cultores da experiência 
social, jurídica ou política, mas a pesquisa do Direito como fenômeno configurável objetivamente 
com estruturas próprias, só adquire consistência científica nos trabalhos sociológicos e históricos dos 
séculos XIX e XX. A Sociologia do Direito é uma cogitação recente”. REALE, Miguel. Filosofia do 
direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 506.
47 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 507.
48 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 507.
49 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 507.
50 Cf. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 507.
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reservas étnicas) e, no Brasil, como principal exemplo do sociologismo jurídico, 
pode ser enquadrado PONTES DE MIRANDA (que foi inspirado por TOBIAS 
BARRETO, SILVIO ROMERO, PEDRO LESSA e JOÃO ARRUDA), para 
quem “o Direito pressupõe no jurista o sociólogo que fundamentalmente deve ser”61.

É bom salientar que se encontra também em MARX e ENGELS essa 
concepção reducionista, pois estes pensadores reduzem a experiência jurídica ao 
fenômeno econômico. Redução essa que assim pode ser exemplificada:

A divisão social do trabalho, ao separar os homens em proprietários e não 
proprietários, dá aos primeiros poder sobre os segundos. Estes são explora-
dos economicamente e dominados politicamente. Estamos diante de classes 
sociais e da dominação de uma classe por outra. Ora, a classe que explora 
economicamente só poderá manter seus privilégios se dominar politicamente 
e, portanto, se dispuser de instrumentos para essa dominação. Esses instru-
mentos são dois: o Estado e a ideologia.
Através do Estado, a classe dominante monta um aparelho de coerção e de 
repressão social que lhe permite exercer o poder sobre toda a sociedade, fa-
zendo-a submeter-se às regras políticas. O grande instrumento do Estado é o 
Direito, isto é, o estabelecimento das leis que regulam as relações sociais em 
proveito dos dominantes. Através do Direito, o Estado aparece como legal, ou 
seja, como ‘Estado de direito’. O papel do Direito ou das leis é o de fazer com 
que a dominação não seja tida como uma violência, mas como legal, e por ser 
legal e não violenta deve ser aceita. A lei é direito para o dominante e dever 
para o dominado. Ora, se o Estado e o Direito fossem percebidos nessa sua 
realidade real, isto é, como instrumentos para o exercício consentido da vio-
lência, evidentemente ambos não seriam respeitados e os dominados se revol-
tariam. A função da ideologia consiste em impedir essa revolta fazendo com 
que o legal apareça aos homens como legítimo, isto é, como justo e bom. Assim, 
a ideologia substitui a realidade do Estado pela idéia do Estado — ou seja, a 
dominação de uma classe é substituída pela idéia de interesse geral encarnado 
pelo Estado. E substitui a realidade do Direito pela idéia do Direito — ou seja, 
a dominação de uma classe por meio das leis é substituída pela representação 
ou idéias dessas leis como legítimas, justas, boas e válidas para todos.62

O fato é que, para MIGUEL REALE, tais explicações reducionistas acerca da 
experiência jurídica mutilam a natureza da sociedade e do Estado. Por um lado, sa-
be-se que não há fenômeno jurídico que não se desenvolva “em certa condicionante 
histórico-social”63, mas por outro, não se pode aceitar explicações monistas em que 
somente os fatos governam o mundo jurídico64.

61 Cf. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 436.
62 CHAUI, Marilena de Souza. O que é ideologia. 30. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 90-91.
63 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 434.
64 “Se todo e qualquer sistema de normas jurídicas é condicionado por um conjunto de fatos, que 
podem ser de natureza econômica, psicológica, racial, demográfica, geográfica, etc., devemos evitar o 

A partir das diretrizes acima, pode-se esquematizar o que REALE denomina 
de “concreta correlação dialética de fato, valor e norma em todos os campos do 
conhecimento jurídico”56. Então, uma expressão dialética das diretrizes acima men-
cionadas podem ser expressas da seguinte forma, respectivamente:57

Vê-se então na teoria tridimensional do direito, tal como é conceituada por 
REALE, o valor como “elemento de mediação dialética entre fato e norma”58. Essa 
mediação dialética, juntamente com as concepções de modelo jurídico e nomogê-
nese jurídica, entre outras, serão estudadas mais detalhadamente nos tópicos se-
guintes. Entretanto, mister se faz analisar, antes de tudo, as concepções unilaterais 
ou reducionistas que existem ou já existiram acerca do Direito, concepções essas 
que, embora aceitem a existência de fato, valor e norma na experiência jurídica, 
privilegiam apenas um dos fatores em detrimento dos outros, o que levará àquilo 
que MIGUEL REALE denomina de Tridimensionalidade Abstrata ou Genérica.

SOCIOLOGISMO JURÍDICO

Quando se privilegia fato social em detrimento dos elementos valor e norma, 
está-se diante daquilo que é comumente chamado de Sociologismo Jurídico. “O so-
ciologismo jurídico traduz uma exacerbação ou exagero da Sociologia Jurídica”59.

Essa simplificação do fenômeno jurídico ao fato social, considerando este 
como elemento dominante e até mesmo exclusivo do mundo jurídico, é encontrada 
em várias correntes60.

A simplificação acima mencionada encontra teóricos tais como PATZEL e 
DESMOULIM (que subordinam a órbita jurídica às condições do meio geográfi-
co), GUMPLOWICZ e LAPOUGE (para quem o Direito se reduz a misteriosas 

56 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 149.
57 Cf. REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 151.
58 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 153.
59 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 434. A Sociologia Jurídica, 
“quando se contém em seus justos limites, não pretende explicar todo o mundo jurídico através de 
seus esquemas e leis, até ao ponto de negar autonomia à Jurisprudência, reduzindo-a a uma arte de 
bem decidir com base nos conhecimentos fornecidos pelos estudiosos da realidade coletiva”. REALE, 
Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 434.
60 “Uns apontarão como fato fundamental a raça, outros, o meio físico, a consciência coletiva, a 
densidade demográfica, o acaso, a interferência dos grandes homens, a fé religiosa, em uma sucessão 
de construções suntuosas, tão ricas de minúcias e de erudição, quão precárias por seu artificialismo”. 
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 435-436.



32 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo II - 33

São eles os chamados moralistas, pois “não compreendem juridicidade indife-
rente à licitude ou ilicitude moral da conduta prescrita ou proibida, vinculando o 
Direito à Moral de maneira absoluta”70.

Crêem os moralistas que a legitimidade, baseada em princípios superiores que 
devem ser aderidos pelas consciências, deve estar acima da própria legalidade.

Esse é o caso típico em que geralmente se enquadram as doutrinas de Direito 
Natural, que admitem direitos pré-existentes e transcendentes que devem dirigir o 
direito positivo, que não jamais pode ser incompatível àqueles preceitos.

TEORIAS TRIDIMENSIONAIS

Viu-se nos três tópicos acima que a tridimensionalidade genérica leva a redu-
cionismos indesejados, posto que ocultam faces necessárias para uma compreensão 
integral do fenômeno jurídico.71

MIGUEL REALE, ao contrário, defende o denominado tridimensionalismo 
específico e dinâmico. Na tridimensionalidade específica (e dinâmica), com efei-
to, “não se realiza uma simples harmonização de resultados de ciências distintas, 
mas se faz um exame prévio da correlação essencial dos elementos primordiais do 
Direito, mostrando que eles sempre se implicam e se estruturam, numa conexão 
necessária”72.

Portanto, a tridimensionalidade dinâmica do Direito “resulta de uma aprecia-
ção inicial da correlação existente entre fato, valor e norma no interior de um pro-
cesso de integração, de modo a abranger os problemas do fundamento, da vigência 
e da eficácia do Direito”73, sendo que cada um desses três elementos referem-se aos 
problemas básicos dos fatos do Direito, dos modelos jurídicos e da hermenêutica 
jurídica, respectivamente.

Antes de adentrar no estudo do tridimensionalismo específico, é interessante 
verificar o esquema das teorias tridimensionais que MIGUEL REALE propõe em 
sua Filosofia do Direito, em que se encontra basicamente um resumo daquilo que foi 
visto até este momento.74

 

70 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 481.
71 Para uma análise mais profunda acerca dos pensadores que têm uma visão tridimensional do 
Direito, genérica ou específica, cf. ADEODATO, João Maurício Leitão. Conjetura e verdade. In: Ética 
e Retórica: para uma Teoria da Dogmática Jurídica. p. 81-95, São Paulo: Saraiva, 2002.
72 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 514.
73 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 515.
74 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 514.

NORMATIVISMO LÓGICO DE HANS KELSEN

Como reação ao Sociologismo Jurídico, que teve o seu apogeu no final do 
século XIX e início do século XX, surgirá o Normativismo Jurídico. Para fugir da 
Ciência Jurídica da época, que era influenciada por psicólogos, economistas, políti-
cos e sociólogos65, HANS KELSEN, na segunda década do século XX, “desfraldou 
a bandeira da Teoria Pura do Direito”66.

KELSEN concebe a norma jurídica como entidade lógico-hipotética, capaz 
de constituir juridicamente a experiência social, abrangendo desde as normas fun-
damentais das Constituições até os preceitos dos contratos e das sentenças67.

O Direito é visto como um sistema escalonado e gradativo de normas, as quais 
atribuem sentido objetivo dos atos de vontade. Elas se apóiam umas nas outras, 
formando um todo coerente: recebe umas das outras a sua vigência (validade), 
todas dependendo de uma norma fundamental, suporte lógico da integralida-
de do sistema. As normas jurídicas não são comandos ou imperativos, no sen-
tido psicológico do termo, como se atrás de cada preceito houvesse alguém 
a dar ordens, mas sim enunciados lógicos que se situam no plano do dever ser.68

Dessa forma a Ciência Jurídica, segundo a Teoria Pura, é uma ciência do de-
ver-ser e, assim sendo, sua natureza é puramente normativa. O plano moral, desti-
nado à Jurisprudência Sociológica, não possui nenhuma conexão e interesse para o 
plano normativo, pois aquela se preocupa com o ser e este com o dever-ser.69

MORALISMO JURÍDICO

Se no Sociologismo Jurídico se tem a prevalência dos fatos sociais em detri-
mento do valor e da norma; ao contrário, no normativismo jurídico se tem uma 
supremacia da norma em relação aos outros dois fatores, não se pode esquecer tam-
bém que existiram e existem teóricos que exaltam o elemento valor dentro da con-
cepção da experiência jurídica.

simplismo das explicações unilaterais”. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 435).
65 Cada uma dessas ciências procurava transpor os muros da Jurisprudência a fim de torná-la sua e 
incluí-la em seus domínios.
66 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 455.
67 Sentenças, neste caso, são entendidas como as decisões judiciais prolatadas pelos juízes.
68 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 457.
69 “A norma jurídica não traduz, diretamente, nenhum comando ou imperativo, (...) porque a norma 
é logicamente indicativa e de estrutura hipotética, pois se limita a ligar um fato condicionante a uma 
conseqüência (a sanção), sem enunciar qualquer juízo a respeito do valor moral ou político dessa 
conexão. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 459.
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todas as condutas humanas há sempre uma energia espiritual, captada por um 
valor objetivo predominante na comunidade, o qual tende a normatizar-se. 
O direito seria uma vinculação bilateral-atributiva da conduta humana para a 
realização ordenada dos valores da convivência.”79

As valorações, para MIGUEL REALE, são ingredientes do processo cultural 
inseparáveis da vida cotidiana.

Vida cotidiana aqui deve ser compreendida como Lebenswelt ou mundo da 
vida comum, de acordo com a filosofia de EDMUND HUSSERL que, nas palavras 
do próprio REALE:

Por Lebenswelt, inspirando-me em Husserl, entendo o complexo das formas 
de ser, de pensar e de agir não categorizadas (isto é, não estadeadas em formas 
objetivas, como as das artes e das ciências) que condiciona, como consciência 
histórico-transcendental, a vida comunitária e a vigência de suas valorações, 
muitas delas devidas ao refluxo ou reflexo das formas objetivas no plano da 
vivência coletiva. Não se trata, note-se bem, de um estágio larvar ou inci-
piente destinado a evoluir para formas categorizadas superiores, mas sim de 
uma condição existencial constante, a qual varia incessantemente de conteúdo, 
mas nunca deixa de existir como o grande envolvente social, no qual acham-se 
imersos os indivíduos com suas obras e instituições.80

Todo valor implica uma tomada de posição do espírito, levando a uma atitude 
pessoal positiva ou negativa que acarretará na “noção de dever e a razão legitimado-
ra do ato”81. Essa concepção Husserliana que MIGUEL REALE possui é sinteti-
zada por ANTONIO PAIM da seguinte forma:

A intencionalidade da consciência significa que conhecer é sempre conhecer 
algo. Não cabe, portanto, nenhum dualismo abstrato entre natureza e espírito, 
como se fossem duas instâncias em si conclusas, quando o estabelecimento 
da correlação transcendental sujeito-objeto impede se reduza a natureza ao 
espírito e vice-versa. Algo haverá sempre a ser convertido em objeto, alguma 
coisa haverá sempre além do que recebeu doação de sentido de parte do espí-
rito. Nem se exaure em qualquer experiência particular o poder constitutivo 
de sínteses doadoras de sentido.82

79 ADEODATO, João Maurício Leitão. Conjetura e verdade. In: Ética e Retórica: para uma Teoria da 
Dogmática Jurídica. p. 81-95, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 89.
80 REALE, Miguel. O direito como experiência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. XXVII.
81 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 543.
82 PAIM, Antonio. História das idéias filosóficas no brasil. 2. ed. São Paulo: EDUSP; Grijalbo, 1974, 
p. 421-422.

TRIDIMENSIONALISMO ESPECÍFICO

O tridimensionalismo específico, embora não caia nas simplificações da tridi-
mensionalidade genérica, pode incorrer no erro de permanecer estático, não indo 
“além de uma justaposição de esferas autônomas, no fundo incomunicáveis e inca-
paz de dar-nos a unidade do Direito”75.

Dessa forma, MIGUEL REALE defenderá dentro do tridimensionalismo 
específico o que se denominará tridimensionalidade dinâmica e concreta. Assim, 
duas são as condições primordiais para que a correlação fato, valor e norma se opere 
de maneira unitária e concreta:

uma se refere ao conceito de valor, reconhecendo-se que ele desempenha o 
tríplice papel de elemento constitutivo, gnoseológico e deontológico da experiên-
cia ética; a outra é relativa à implicação que existe entre o valor e a história, 
isto é, entre as exigências ideais e a sua projeção na circunstancialidade histó-
rico-social como valor, dever ser e fim. Do exame dessas duas condições é que 
resulta a natureza dialética da unidade do Direito, (...).”76

Para REALE, “o valor constitui a experiência jurídica porque os bens materiais ou 
espirituais, construídos pelo homem através da História”77 são como cristalizações de valor 
ou consubstanciações de interesses. Assim sendo, toda a atividade humana se destina 
“a satisfazer um valor ou a impedir que um desvalor sobrevenha”78. JOÃO MAU-
RÍCIO ADEODATO, ao analisar o pensamento de MIGUEL REALE quanto a 
esse aspecto, sintetiza:

“A conduta humana assume, para Reale e sua fenomenologia da ação, cinco 
modalidades diferentes: religiosa, quando o móvel de agir é um valor trans-
cendente; moral, quando o agente se prende à conduta por si mesmo, seja tal 
conduta autônoma — a norma de conduta é fixada pelo próprio agente —, 
seja ela heterônoma — o agente reconhece em outrem o poder de ditar-lhe 
normas de conduta moral; convencional, quando o homem obedece a de-
terminadas normas para conveniência dele mesmo; econômica, quando os 
sujeitos se inter-relacionam em função de bens materiais; e jurídica, quando 
os agentes estabelecem entre si uma bilateralidade atributiva, pela qual se 
obrigam a determinados comportamentos. A diferença entre o direito e a 
moral, centro das pesquisas de tantos juristas, está, para Reale, no fato de que 
a bilateralidade jurídica estabelece relações entre as pessoas em razão de algo 
que atribui a elas determinados comportamentos. De qualquer modo, em 

75 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 1993, p. 542.
76 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 543.
77 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 543.
78 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 543.
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ANTONIO PAIM, com efeito, a essência do pensamento de MIGUEL REALE 
resume-se na seguinte fórmula:

(...) o homem é o único ente que originariamente é e deve ser, no qual ser e 
dever ser se coincidem, cujo ser é o seu dever ser, fórmula cujas implicações 
explicita do seguinte modo: “Se o ser do homem é o seu dever ser, é sinal que 
sente em sua finitude algo que o transcende, que o seu valor e o seu atuali-
zar-se como pessoa implicam no reconhecimento de um valor absoluto, que é 
a razão de ser de sua experiência estimativa; valor absoluto que ele não pode 
conhecer senão como procura, tentâmen, renovadas atualizações no plano da 
história, mas sem o qual a história não seria senão uma dramaturgia de alter-
nativas e de irremediáveis perplexidades. Assim sendo, o problema do valor 
correlaciona-se com a consciência que tem o homem de sua finitude; com o 
sentido de carência, próprio de todo ser humano, que o impele a transcender-
-se, numa faina histórica renovada, refletidas nas ‘intencionalidades objetivas’, 
que constituem o mundo da cultura.”90

NOMOGÊNESE JURÍDICA

Se a afirmação que diz que o fenômeno jurídico só existe porque o homem se 
propõe fins a ser alcançados for válida, ter-se-á tantos fins quantos forem os seres 
humanos dotados de alguma vontade. Surge então o problema do relativismo: se 
cada qual possui vontades e juízos de valor diversos, presume-se daí que todas as 
normas são válidas. Cai-se assim em um relativismo absoluto, em que o Direito 
não teria espaço. Acontece que, ao conceber a verdade como histórico-axiológica, 
REALE não sucumbe ao relativismo.

O que ocorre é que dentro da incomensurabilidade de valores existentes den-
tro da sociedade, alguns deles são objetivados e tornam-se normas que devem ser 
obedecidas pelo conjunto da sociedade.

Vê-se então que “o momento normativo da conduta como ‘conduta jurídica’ 
corresponde à formulação racional de uma preferência, a uma ‘medida de agir’ em 
função de valores a realizar ou a preservar”91.

Dado que na sociedade há várias opiniões conflitantes, conclui-se que para se 
chegar a uma objetivação de valores deve ser levada em conta a “interferência da 
vontade na ordenação dos fins e na ordenação dos meios”92. Essa interferência se dá 
através do Poder93, pois este determinará quais os valores positivos (a ser preserva-
dos) e quais os valores negativos (a ser proibidos).94

90 PAIM, Antonio. História das idéias filosóficas no brasil. 2. ed. São Paulo: EDUSP; Grijalbo, 1974, 
p. 425.
91 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 550.
92 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 551.
93 O Poder deve ser visto aqui como ato decisório munido de garantia específica, sendo que possui sua 
eficácia de acordo com os modelos jurídicos em que se fundamentam os Estados.
94 “O fato, por conseguinte, que condiciona o aparecimento de uma norma jurídica particular nunca é 
acontecimento isolado, mas um conjunto de circunstâncias, estando o homem rodeado por uma série de 

Assim sendo, resulta que tudo o que se torna valor no processo histórico-cul-
tural entra na órbita do dever-ser, de maneira que esta “visão axiológica integra a 
própria estrutura da realidade, sendo o valor elemento essencial na compreensão 
do criticismo ontognoseológico, pois está presente em todas as formas de experi-
ência”83.

O fenômeno jurídico só existe porque o homem se propõe fins a ser alcan-
çados84, ou seja, quando se considera algo como valioso se passa a orientar-se em 
sua direção, pois esse valioso apresenta-se como “fim que determina o dever ser de 
nosso comportamento”85.

A ação humana implica em valoração, portanto em dever-ser. O dever-ser 
“exprime sempre um imperativo ... uma norma que pode ou não ser seguida, 
mas que, seguida, realiza um valor, e, desobedecida, nega um valor. O mundo 
do dever-ser é o da lei em sentido ético, ou seja, da norma estabelecida em 
razão de um fim e dirigida à liberdade do homem”86

Um fim nada mais é do que um valor posto e reconhecido como motivo de 
conduta (humana), pois “o homem é o único ente que só pode ser enquanto realiza 
seu dever-ser: esta é uma compreensão, ao mesmo tempo lógica e axiológica da pes-
soa, pela qual esta se define não só como intelecto dirigido à ‘contemplação’ teórica, 
mas também como essencialmente dirigido à ação”87.

Posto que mesmo a contemplação teórica não está desvinculada de juízos de 
valor, REALE vai até as últimas conseqüências ao afirmar que “o homem é o único 
ente que é e deve ser, no qual ‘ser’ e ‘dever ser’ coincidem, cujo ser é o seu dever ser”88.

Segundo atesta JOÃO MAURÍCIO ADEODATO, “...Reale acha que os va-
lores referem-se ontologicamente ao plano da existência, assim como o dever ser, 
levando o homem a constituir-se no único ente no qual se confundem ontologia e 
axiologia, já que ele é enquanto deve ser e vice-versa”89.

É essa concepção que faz com que ANTONIO PAIM inclua MIGUEL 
REALE dentro da chamada Corrente Culturalista no pensamento brasileiro. Para 

83 MÜLLER, Alzira Correia. Fundamentação da experiência em miguel reale. São Paulo: GRD; 
Brasília: INL, 1981. p. 78.
84 “Não é possível que se realize, por exemplo, um contrato, sem que algo mova os homens à ação. 
Quem contrata é impelido pela satisfação de um valor ou de um interesse, por um objetivo a atingir, 
por um fim qualquer que constitui o ato, dando-lhe vida e significado como razão do seu dever ser” 
(REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 544).
85 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 544.
86 MÜLLER, Alzira Correia. Fundamentação da experiência em Miguel Reale. São Paulo: GRD; 
Brasília: INL, 1981, p. 78.
87 MÜLLER, Alzira Correia. Fundamentação da experiência em Miguel Reale. São Paulo: GRD; 
Brasília: INL, 1981, p. 78-79.
88 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 138.
89 ADEODATO, João Maurício Leitão. Conjetura e verdade. In: Ética e Retórica: para uma Teoria da 
Dogmática Jurídica. p. 81-95, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 88.
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Os modelos jurídicos tanto podem ser provenientes do poder estatal expresso 
através de órgãos determinantes (Congresso e Presidente da República, etc.) quan-
to podem advir do chamado direito costumeiro (Common Law, aplicado basica-
mente nos países anglo-saxônicos). Um modelo jurídico pode surgir ainda no plano 
privado, em virtude de atos fundados na autonomia das vontades.

Não se pode esquecer que um direito novo não substitui um antigo sem que 
ocorra o ato culminante de decidir, ato esse que necessita da presença do Poder, seja 
ele proveniente dos órgãos estatais, dos costumes ou das vontades privadas.

Para que surja um modelo jurídico, deve haver o ato culminante de decidir, 
desde que esse ato seja dotado de Poder. Desse modo, encontram-se nas sociedades 
modernas quatro espécies diferentes de modelos jurídicos, quais sejam os modelos 
negociais, os modelos consuetudinários, os modelos legais e os modelos jurisdicio-
nais, sendo que estes dois últimos são provenientes de poder estatal expresso através 
de órgãos determinados.100

INVARIANTES AXIOLÓGICAS

O que confere o caráter de legitimidade na aplicação de uma norma? Para os 
jusnaturalistas, por exemplo, a legitimidade deve sempre pressupor justiça, ou seja, 
o que não é justo não pode nunca ser legítimo.

Entretanto, a objetivação que leva alguém a reconhecer o que é justo e legíti-
mo dependerá sempre de um juízo de valor subjetivo, pois o que é considerado justo 
para uns muitas vezes não o será para outros.

É por isso que no espaço nomogenético, ao final, somente uma valoração 
prevalecerá, qual seja a aglutinação das várias tensões existentes, de maneira que, 
na maioria das vezes, a norma jurídica sancionada é como se fosse o resultado das 
várias pretensões em que, no exemplo de uma democracia, prepondera a opinião 
dominante.101

Não se quer dizer com isso que a Justiça seja intangível cognoscitivamente, a 
partir de uma postura cética que leva ao relativismo característico do positivismo 

soluções normativas logicamente viáveis. Escolhida, aliás, uma linha mestra comum, não faltarão 
divergências de outra ordem, consubstanciadas em substitutivos ao projeto de lei, por motivos 
formais, ou representadas por emendas, subemendas, etc., espelhando-se nessa gama de proposições 
parlamentares e multiplicidade de variantes de uma estrutura jurídica in fieri. É só o ato decisório, final, 
por conseguinte, que põe termo ao flutuar das tensões fático-axiológicas, permitindo que a norma de 
direito se aperfeiçoe como modelo vigente”. REALE, Miguel. O direito como experiência. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1992, p. 195).
100 Para uma análise mais detalhada sobre os modelos jurídicos, cf. CELLA, José Renato Gaziero. 
Teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Curitiba: Juruá, 3. Reimpressão, 2003, p. 69-74.
101 Não se deve esquecer que a democracia faz prevalecer a vontade da maioria, porém respeitando-
se as minorias. A norma jurídica deve ser respeitada mesmo que pareça injusta para alguns (caráter 
heterônomo do Direito), pois o Direito deve dotar os indivíduos de certeza que é essencial para a 
segurança das relações sociais. Se não houver uma certa certeza de nossos direitos e obrigações, como 
se poderá viver com tranqüilidade? A incerteza do Direito é típica dos regimes autoritários.

Há, pois, um complexo de fins e valorações, uma série de motivos ideológicos 
(diversidade de pontos de vista programáticos ou doutrinários, assim como 
divergência ou conflito de interesses de indivíduos, grupos e classes sociais) 
condicionando a decisão do legislador, cuja opção final assinala o momento 
em que uma das proposições se converte em norma jurídica.95

REALE compara o processo nomogenético à imagem de um raio luminoso96, 
em que a partir de várias exigências axiológicas que incidem sobre o prisma dos fa-
tos (sociais, econômicos, técnicos, etc.) e se refratam em um leque de várias normas 
possíveis97, chega-se a apenas uma norma jurídica, dada a interferência do Poder:98

ESTRUTURA DA NOMOGÊNESE JURÍDICA

Cada modelo jurídico, em suma, considerado de per si, corresponde a um mo-
mento de integração de certos fatos segundo valores determinados, representando 
uma solução temporária (momentânea ou duradoura) de uma tensão dialética entre fatos 
e valores, solução essa estatuída e objetivada pela interferência decisória do Poder em dado 
momento da experiência social.99

fatores que solicitam sua atenção, provocam sua análise e despertam atitudes de reação ou de aplauso, 
de simpatia ou de repulsa”. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 
552-553.
95 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 553.
96 Cf. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 553. Ver também 
REALE, Miguel. O direito como experiência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 194; e REALE, Miguel. 
Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 123.
97 Pode-se dizer, juntamente com MIGUEL REALE, que “dentre os vários projetos de lei em debate 
em um parlamento, por exemplo, a respeito de um dado assunto, por mais que se procrastine, chega 
o momento do fiat lex, átimo culminante de uma decisão. É este o momento decisório e decisivo do 
Poder .REALE, Miguel. O direito como experiência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 194.
98 O Poder traduz-se na decisão “da autoridade (seja ela de um órgão legislativo ou judicante, ou 
ainda o poder difuso do corpo social) que converte em norma, armando-a de sanção, uma dentre as 
muitas vias normativas possíveis, dando, assim, origem a um modelo jurídico que é uma estrutura 
normativa da experiência destinada a disciplinar uma classe de ações”. REALE, Miguel. Filosofia do 
direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 554.
99 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 554. Em sua obra “O 
Direito como Experiência, Reale demonstra o processo nomogenético com o seguinte exemplo: “É 
evidente que (...) o ponto de vista de um comunista não coincide com o de um liberal clássico, ou de 
um socialista, mas, no nível das composições fáticas, podem comunistas, socialistas ou democratas 
cristãos convir numa solução de compromisso, dando força de modelo jurídico a uma dentre as várias 
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na interpretação e aplicação das normas mesmo que nestas não ocorram nenhuma 
modificação gráfica (literal ou gramatical).

REALE traz dois exemplos significativos, um de mudanças no mundo dos va-
lores e outro de mudanças no mundo dos fatos, de normas que tiveram sua aplicação 
modificada, embora permanecessem literalmente intocáveis. Para melhor compre-
ensão da dialética no processo do normativismo concreto (em sua interpretação 
semântica) mister se faz transcrever os dois exemplos citados pelo filósofo.

A) Mudança do significado do Direito em virtude de alteração do plano axio-
lógico:

Mas acontece que a norma jurídica está imersa no mundo da vida, ou seja, 
na nossa vivência cotidiana, no nosso ordinário modo de viver e de apre-
ciar as coisas. Ora, o mundo da vida muda. Então acontece uma coisa que 
é muito importante e surpreendente: uma norma jurídica, sem sofrer qual-
quer mudança gráfica, uma norma do Código Civil ou do Código Comercial 
sem ter alteração de uma vírgula, passa a significar outra coisa. Querem um 
exemplo? Há um artigo do Código Civil, o de número 924, segundo o qual 
pode o Juiz reduzir a multa convencionada no contrato proporcionalmente 
ao adimplemento da avença. Pois bem, na época do individualismo que se 
seguiu ao Código Civil 1916 até a década de 30, que faziam os advogados? 
Os advogados são uns seres muito espertos, dotados da esperteza da técnica 
que é fundamental. Os advogados punham no contrato: a multa será sempre 
devida por inteiro, qualquer que seja o tempo de adimplemento do contrato. 
De maneira que aconteceu um caso muito doloroso em São Paulo, quan-
do uma pobre costureira, que havia cumprido o contrato até o 20° mês, na 
compra de uma máquina de costura, não conseguiu pagar as duas últimas 
prestações. O credor exigia, além da devolução da máquina, mais a multa por 
inteiro. Ora, pela primeira vez na história do Direito brasileiro, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo declarou: “Alto lá! O contrato não pode prevalecer sobre 
a lei, sendo a ressalva contratual nula de pleno direito”. Até então não havia 
sido posta em dúvida a cláusula contratual por entender-se que o artigo do 
Código Civil era apenas dispositivo. O Tribunal de São Paulo, ao contrário, 
entendeu, e entendeu bem, que essa norma legal era de ordem pública, dirigida 
ao juiz para um juízo de eqüidade. Além disso, determinou que o bem fosse 
avaliado, cabendo à costureira parte do valor apurado, o que a lei veio depois 
consagrar107.

B) Mudança do significado do Direito em virtude de alteração no plano dos 
fatos:

107 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 125.

jurídico que teve lugar no século XX102. Nos vários momentos históricos se encon-
tra uma noção do justo, noção esta que prevalece nas decisões do Poder que instaura 
as normas.

Mesmo o Direito Natural, que defende a existência de direitos inatos aos ho-
mens, perde a força de seus argumentos quando analisado o processo histórico da 
humanidade. Dizem os jusnaturalistas que há direitos que são inabaláveis e que 
possuem uma qualidade valorativa de forma cristalina que é válida e aplicável em 
todos os períodos históricos, desde o surgimento do homem até, inclusive, todo o 
porvir.103

O caráter ahistórico e transcendente que os jusnaturalistas emprestam ao Di-
reito também é contestado por MIGUEL REALE. Segundo o filósofo, o Direito 
Natural deve ser visto dentro de um contexto histórico-axiológico:

(...) o homem, através do processo dialógico da história, vai tomando consci-
ência de determinados valores fundamentais, como, por exemplo, o da invio-
labilidade da pessoa humana, os quais, uma vez trazidos à luz da consciência 
histórica, são considerados intangíveis. Tenho dito que, assim como nas ciên-
cias biológicas se tem reconhecido a ocorrência de mutações que dão origem 
a “invariantes biológicas”, até o ponto de parecerem “inatas”, da mesma for-
ma, na experiência ético-jurídica dá-se o advento de “invariantes axiológicas 
constantes e inamovíveis, por serem consideradas da essência mesma do ser 
humano: são as constantes axiológicas transcendentais do Direito, porquanto, no 
fundo, foram elas que tornaram a experiência jurídica possível.104

Portanto, o que se tem é uma impressão de inatismo nas “normas de Direito 
Natural”, mas isso nada mais é do que “a versão normativa de invariáveis exigências 
axiológicas”105.

DIALETICIDADE DO PROCESSO NORMATIVO

O processo normativo é dinâmico, sendo que “a mutabilidade é inerente a 
vida jurídica”106. Circunstâncias históricas novas, mudanças na valoração dos bens e 
normas que revogam antigas permitem a modificação da realidade jurídica.

Essas modificações da realidade jurídica, segundo MIGUEL REALE, são 
atualmente estudadas pela Semântica Jurídica, ciência esta que estuda as variações 

102 Sobre o tema cf. CELLA, José Renato Gaziero. A teoria da argumentação jurídica como proposta de 
uma racionalidade possível frente à postura cética do positivismo jurídico contemporâneo. Curitiba, 2001. 
Dissertação (Mestrado em Direito). Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. 
274 p, disponível na seção “Livros e Artigos” da página virtual www.cella.com.br.
103 O jusnaturalismo, por exemplo, está presente de forma marcante nos defensores dos sistemas 
tomista e neotomista.
104 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 109.
105 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 109.
106 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 99.
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ESTRUTURA DAS MUTAÇÕES SEMÂNTICAS DE UM MODELO JURÍDICO

Processo do normativismo concreto

Muitos juristas dão pouca importância aos elementos fato e valor, de modo a 
empobrecer o entendimento acerca da realidade jurídica.

Na verdade, fato e valor, fato e fim (momento objetivo) ”estão um em relação 
com o outro, em dependência ou implicação recíproca, sem se resolverem um no 
outro”.112

Essa relação recíproca existente entre valor e fato, embora cada um destes ele-
mentos mantenha-se distinto, possui um nexo de polaridade e implicação:

(...)cada esforço humano de realização de valores é sempre uma tentativa, 
nunca uma conclusão, nasce dos dois elementos um processo, que denomina-
mos “processo dialético de implicação e polaridade”, ou, mais amplamente, 
“processo dialético de complementaridade”, peculiar tão-somente à região ôntica 
que denominamos cultura.113

Para REALE, a dialética da complementaridade não é utilizada somente para 
o estudo da experiência jurídica, mas para a compreensão de que a própria cultu-
ra é essencialmente dialética. A noção dos opostos na concepção que HEGEL e 
MARX têm de dialética, segundo REALE, é muito simplista, pois há aspectos 
culturais que os sistemas desses dois pensadores não conseguem englobar:

O método histórico-axiológico é dialético. O espírito atua constituindo va-
lores positivos e negativos, em tensão perene, sem que jamais um elemento 
se resolva no oposto. Os fatos culturais têm o caráter de polaridade e impli-
cação. A captação de seu sentido exige processo de igual natureza. Trata-se 
de ‘um método que reflete a atividade do espírito na tomada de consciência 
de si mesmo, autoconsciência que se realiza por força de atos constitutivos 
de valores e através de bens culturais nos quais e pelos quais os valores se 
revelam’. O caráter dialético do método histórico-axiológico não leva Reale a 
identificar-se com Hegel ou Marx. Nestes, afirma, apesar da pretendida iden-

112 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 571.
113 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 571.

Mas vou contar-lhes uma aventura que tive como advogado, porque preciso 
dizer aos senhores: jamais deixei de ser advogado militante. Só mesmo quan-
do impedido como Secretário de Justiça, ou quando Reitor da USP porque 
não dispunha de tempo. Ora, o fato de ser sempre advogado me ajudou muito 
na teoria, porque me trouxe a experiência, a força do fato social vivido dire-
tamente.
Participei de um fato muito curioso. Havia em São Paulo uma grande casa 
de modas, chamada Casa Vogue, que marcava, digamos assim, o esplendor 
da moda feminina. A Casa Vogue cresceu muito, cresceu tanto que o dono 
da casa, que era meu cliente, resolveu derrubar uma parede para aumentar a 
sua oficina. Sabendo disso, o locador entrou na mesma hora com uma ação 
de despejo, porque havia uma cláusula no contrato que proibia alterações no 
imóvel locado. O inquilino me procurou porque ia perder a oficina no coração 
de São Paulo. Aceitando a causa, procurei no Código Civil um artigo segun-
do o qual os tapumes, as paredes divisórias de madeira, podem ser removidos 
livremente pelo locatário. Então disse ao Tribunal de São Paulo mais ou me-
nos o seguinte: “Ilustres Desembargadores, o que houve foi uma mudança es-
sencial no plano dos fatos. O Código Civil Brasileiro foi feito numa época em 
que as paredes sustentavam edifícios, mas, hoje em dia, quando os edifícios 
têm estrutura metálica ou de cimento armado, as paredes internas são remo-
víveis como se fossem tapumes, não afetam a estrutura do edifício. Quando 
o inquilino sair, no término do contrato, ele reporá a parede no lugar”. E eu 
ganhei a causa e ainda mais experiência jurídica.108

Conclui-se, assim, que a norma jurídica possui certa elasticidade, sendo que 
com o passar do tempo podem surgir novas interpretações. Porém essa elasticidade 
tem limites, quando então a norma deve ser substituída por outra.

A partir do exposto, pode-se dizer que “a norma jurídica é uma forma de in-
tegração fático-axiológica, dependendo dos fatos e valores de que se origina e dos 
fatos e valores supervenientes”109, em que o Direito é visto como “norma e também 
situação normada”110. Pode-se representar a elasticidade normativa da seguinte ma-
neira:111

108 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 127.
109 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 569.
110 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 569.
111 Cf. REALE, Miguel. Filosofia do direito. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 569; REALE, Miguel. 
Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 126; REALE, Miguel. O direito como 
experiência. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1992, p. 216.
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própria experiência jurídica. Tais unidades são de natureza histórico-cultural de conformidade com 
uma dialética de complementaridade, caracterizada pela oposição e polaridade dos elementos que a 
compõem. A essa luz, os fatos sociais, que estão na base das regras de direito, não se explicam uns pelos 
outros de maneira empírica, segundo relações causais de caráter determinista, mas são o resultado de 
valorações daqueles fatos na forma de estruturas normativas, ou, por outras palavras, de modelos jurí-
dicos, cujo sentido é dado pela integração dialética desses três elementos. Ora, se toda norma jurídica 
representa sempre uma integração de fatos segundo valores, é o caso de perguntar como é que essa 
integração se realiza, e qual é a sua razão determinante. É aqui que se põe a problemática do poder. O 
poder tem duplo significado. Ora significa auctoritas, ou seja, o mero poder ou comando do Estado 
no exercício de sua soberania, tanto nas relações internas como nas internacionais; ora se refere à força 
que, com a anuência da coletividade, preside o surgimento dos modelos jurídicos. Fazendo abstração 
do poder como soberania - matéria de estudo da Teoria do Estado, ou do Direito Constitucional -, 
vou-me limitar a apreciar o poder como elemento de conexão no processo de formação do direito, 
observando que, quando um determinado número de valores incide sobre o fato social, dá lugar a 
várias soluções normativas (por exemplo, vários projetos de lei), uma das quais se converte em norma 
legal, devido à escolha decisória do Poder. Como se vê, a opção do poder no Estado de Direito não é 
arbitrária, mas ocorre no âmbito de um processo axiológico global. Os juristas apegados à compreen-
são sociológica do Direito entendem que o processo nomogenético resulta da evolução social qua talis, 
em razão do determinismo causal que lhes seria inerente e que vincularia fatos e valores contrapostos 
em uma solução normativa. Tudo estaria, em suma, sociologicamente traçado. Por outro lado, há a 
solução normativista integral de Hegel, para quem a regra jurídica se põe de per si, pois “o que é vale e 
o que vale é”, desenvolvendo-se dialeticamente o processo normativo, no qual o poder está imanente, 
dando preeminência ao Estado. Foi meditando sobre as características do valor (polaridade, realiza-
bilidade, historicidade, etc.) que, no início da década de 1950, contestei a posição idealista de Max 
Scheller e Nicolai Hartmann, que consideravam os valores objetos ideais. Minha tese fundamental 
é a de que o valor não pertence ao “mundo do ser”, mas sim ao do “dever ser”, de conformidade com 
a doutrina de um novo culturalismo, de acordo com o qual os objetos culturais “são enquanto devem 
ser”. Pois bem, a realizabilidade dos valores levou-me a compreender que, no processo nomogené-
tico, o valor abre um leque de soluções possíveis, uma das quais é escolhida e positivada pelo poder, 
tornando-se norma cogente. À primeira vista, poder-se-ia entender que, na criação de um modelo 
jurídico, haveria a interferência de um quarto fator, o poder, mas este não opera “ab extra”, mas na 
imanência da oposição fato-valor, sendo a norma o resultado dessa integração fático-axiológica. Se o 
poder fosse concebido como simples auctoritas, seria esta, com seu arbítrio ou discricionariedade, a 
senhora absoluta da nomogênese jurídica, recaindo-se no autoritarismo de Hobbes, de acordo com o 
qual a opção do legislador por este e não por aquele outro projeto de lei constituiria um ato de escolha 
unilateral e arbitrário, e não uma posição tomada em função dos livres contrastes havidos entre fatos 
e valores, como é próprio da democracia. Por outras palavras, a meu ver, a decisão do poder ocorre no 
âmbito do processo nomogenético, e representa o triunfo de um dos caminhos decorrentes do valor 
perante os fatos. No Estado de Direito a escolha não resulta de mero arbítrio, mas de um livre cotejo 
de valorações em sintonia com os fins visados pela comunidade. Essa compreensão do poder como 
momento do processo nomogenético se torna mais transparente quando colocamos o problema da 
normatividade em razão das fontes do Direito, mostrando que assiste razão a Burdeau, apoiado por 
Goffredo Telles Júnior, quando escreve que “o poder é a energia da regra”. Devem-se a Hans Kelsen a 
renovação e o alargamento do conceito de normatividade, mostrando que a norma legal não é a única 
fonte do Direito, por mais que seja relevante a função do legislador na emanação das regras jurídicas, 
visto como outras surgem, como as estabelecidas por uma sentença (direito jurisdicional) ou pelos cos-
tumes (direito consuetudinário) ou, ainda, por acordo de vontades, como ocorre num contrato (direito 
negocial). Nesses quatro processos de instituição de regras jurídicas há interferência, respectivamente, 
do poder legislativo, do poder jurisdicional, do poder costumeiro e, finalmente, do poder negocial. O 
paradoxo da Teoria Pura do Direito kelseniana, na sua versão originária, consistiu na sua identificação 
inicial entre Estado e Direito, só possível numa concepção idealista do ordenamento jurídico, conce-
bido como uma série hierárquica de modelos ideais, cuja validade dependeria de uma norma transcen-
dental, hipoteticamente pensada. Nessa fase inicial, o seu livro Teoria Geral do Estado era, ao mesmo 
tempo, Teoria Geral do Direito e do Estado. Mais tarde, quando ele, fugindo do totalitarismo nazista, 
se refugiou nos Estados Unidos da América, entrou em contato com o Common Law, que é de na-
tureza consuetudinária e jurisdicional, sendo obrigado a rever sua posição, tanto assim que, em lugar 
de sua obra principal, Hauptprobleme des Staatsrecheslehere (Problemas Fundamentais da Doutrina 
Jurídico-Estatal), Tubinga, 1911, publicou novo livro, significativamente denominado Teoria Geral 
do Direito e do Estado, Cambridge, 1945, que ele teve a gentileza de enviar-me. A palavra Staats-
rechslehere expressa bem a identidade kelseniana do Direito com o Estado, tal como era exposto na 
primeira versão da Teoria Pura do Direito, que, como vimos, ele depois alterou, continuando, porém, 

tidade entre ser e dever ser, ocorre a acentuação de um dos termos em prejuízo 
do outro. Em Hegel prevalece o dever ser, [sendo] que é o ideal que aciona a 
história. Em Marx, há a prevalência do ser, isto é, das exigências econômicas 
e vitais na experiência histórica.114

Nessa perspectiva, o processo dialético tem implicações culturais muito mais 
profundas do que queriam HEGEL e MARX, sendo que “salienta o Professor Re-
ale que a correlação entre os elementos não se dá apenas entre elementos opostos, 
mas é um princípio muito amplo que, como tal, se amolda às peculiaridades de 
cada domínio, ou região a interpretar, concretizando-se assim a forma da correlação 
conforme a natureza da realidade a que se aplica”115.

A partir desse ponto de vista, REALE afirma que a correlação entre sujeito e 
objeto é de complementaridade, a qual governa todo o processo espiritual, tanto no 
plano teorético quanto no da praxis, de modo que a dialética do tipo exposto acima 
encontra a seguinte definição:

(...)há uma correlação permanente e progressiva entre dois ou mais termos, 
os quais não se podem compreender separados uns dos outros, sendo ao mes-
mo tempo irredutíveis uns aos outros; tais elementos distintos ou opostos da 
relação, por outro lado, só têm plenitude de significado na unidade concreta 
da relação que constituem, enquanto se correlacionam e dessa unidade par-
ticipam.116

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De tudo o que foi visto, têm-se todos os elementos para a compreensão do 
que vem a ser o tridimensionalismo concreto e dinâmico contido no pensamento 
de MIGUEL REALE. Pode-se então encerrar com a seguinte síntese elaborada 
pelo próprio filósofo:117

114 PAIM, Antonio. História das idéias filosóficas no Brasil. 2. ed., São Paulo: EDUSP; Grijalbo, 1974, 
p. 426.
115 MÜLLER, Alzira Correia. Fundamentação da experiência em Miguel Reale. São Paulo: GRD; 
Brasília: INL, 1981, p. 87.
116 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 73-74.
117 Recentemente, em artigo intitulado “Variações sobre o Poder”, publicado na seção “Espaço Aber-
to” do Jornal O Estado de S. Paulo de 11 de setembro de 2004, MIGUEL REALE traz, de forma 
mais condensada, uma outra síntese quanto ao seu pensamento relativamente a Teoria Tridimensional 
do Direito: “Segundo a Teoria Tridimensional do Direito, tal como a venho expondo em vários livros, 
notadamente na 5.ª edição do que tem aquele título (Editora Saraiva, 1994), a experiência jurídica é 
constituída por um processo dinâmico e concreto de modelos normativos, os quais representam a in-
tegração de fatos sociais segundo múltiplos valores. O ordenamento jurídico não é, pois, formado por 
uma série de normas ideais, em função das quais os fatos vão valorativamente se desenvolvendo, mas 
sim uma realidade concreta de três dimensões que desde o início se correlacionam em unidade plural. 
Fatos, valores e normas se coordenam em unidades concretas de ação, as quais se confundem com a 
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conjuntura histórico-social: é antes um dos momentos culminantes 
da experiência jurídica, em cujo processo se insere positivamente o 
poder (quer o poder individualizado em um órgão do Estado, quer 
o poder anônimo difuso no corpo social, como ocorre na hipótese 
das normas consuetudinárias), mas sendo sempre o poder condi-
cionado por um complexo de fatos e valores, em função dos quais é 
feita a opção por uma das soluções regulativas possíveis, armando-
-se de garantia específica (institucionalização ou jurisfação do poder 
na nomogênse jurídica).

f. A experiência jurídica deve ser compreendida como um processo de 
objetivação e discriminação de modelos de organização e de conduta, 
que vai desde as “representações jurídicas” — que são formas es-
pontâneas e elementares da juridicidade (experiência jurídica pré-
-categorial) — até o grau máximo de expansão e incidência norma-
tivas representado pelo direito objetivo estatal, com o qual coexistem 
múltiplos círculos intermediários da juridicidade, segundo formas 
diversificadas e autônomas de integração social, com a concomitan-
te e complementar determinação de situações e direitos subjetivos 
(teoria dos modelos jurídicos e da pluralidade gradativa dos ordenamen-
tos jurídicos).

g. A norma jurídica assim como todos os modelos jurídicos, não pode 
ser interpretada com abstração dos fatos e valores que condiciona-
ram o seu advento, nem dos fatos e valores supervenientes, assim 
como da totalidade do ordenamento em que ela se insere, o que 
torna superados os esquemas lógicos tradicionais de compreensão 
do direito (elasticidade normativa e semântica normativa).

h. A sentença deve ser compreendida como uma experiência axio-
lógica concreta e não apenas como um ato lógico redutível a um 
silogismo, verificando-se nela, se bem que no sentido da aplicação 
da norma, um processo análogo ao da integração normativa acima 
referida.

i. Há uma correlação funcional entre fundamento, eficácia e vigência, 
cujo o significado só é possível numa teoria integral da validade do 
direito.

j. Essa compreensão da problemática jurídica pressupõe a considera-

a. Fato, valor e norma estão sempre presentes e correlacionados em 
qualquer expressão da vida jurídica, seja ela estudada pelo filósofo 
ou sociólogo do direito, ou pelo jurista como tal, ao passo que, na 
tridimensionalidade genérica ou abstrata, caberia ao filósofo apenas 
o estudo do valor, ao sociólogo o do fato e ao jurista o da norma 
(tridimensionalidade como requisito essencial ao direito).

b. A correlação entre aqueles três elementos é de natureza funcio-
nal e dialética, dada a “implicação-polaridade” existente entre fato 
e valor, de cuja tensão resulta o momento normativo, como solução 
superadora e integrante nos limites circunstanciais de lugar e tem-
po (concreção histórica do processo jurídico, numa dialética de comple-
mentaridade).

c. As diferentes ciências, destinadas à pesquisa do direito, não se dis-
tinguem umas das outras por se distribuírem entre si fato, valor e 
norma, como se fossem fatias de algo divisível, mas sim pelo sentido 
dialético das respectivas investigações, pois ora se pode ter em vista 
prevalecentemente o momento normativo, ora o momento fático, 
ora o axiológico, mas sempre em função dos outros dois (tridimen-
sionalidade funcional do saber jurídico).

d. A Jurisprudência é uma ciência normativa (mais precisamente, 
compreensivo-normativa) devendo-se, porém, entender por norma 
jurídica bem mais que uma simples proposição lógica de natureza 
ideal: é antes uma realidade cultural e não mero instrumento técni-
co de medida no plano ético da conduta, pois nela e através dela se 
compõem conflitos de interesses, e se integram renovadas tensões 
fático-axiológicas, segundo razões de oportunidade e prudência 
(normativismo concreto ou integrante).

e. A elaboração de uma determinada e particular norma de direito 
não é mera expressão do arbítrio do poder, nem resulta objetiva 
e automaticamente da tensão fático-axiológica operante em dada 

a ver o Estado e o Direito como conjuntos distintos de normas, ou seja, sem abandonar seu normati-
vismo integral. Kelsen acaba, todavia, reconhecendo que o processo nomogenético não se desenvolve 
apenas no plano da validade, mas também no da eficácia, a qual pressupõe, a meu ver, a interferência 
do poder, ao optar por um dos valores em jogo. O Estado e o Direito não são, em suma, meras con-
figurações normativas, exatamente porque há o poder que decide em função dos fins que presidem o 
ordenamento jurídico, sem o que não haveria legitimidade. É no âmbito dessa compreensão que se 
demonstra que o poder não é um fator arbitrário que se põe “ab extra”, mas sim como momento da 
nomogênese jurídica, sendo a decisão tomada em face e em razão de uma multiplicidade de valores 
livremente estabelecidos como é próprio do Estado de Direito.
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ção do valor como objeto autônomo, irredutível aos objetos ideais, 
cujo prisma é dado pela categoria do ser. Sendo os valores fundan-
tes do dever ser, a sua objetividade é impensável sem ser referida 
ao plano da história, entendida como “experiência espiritual”, na 
qual são discerníveis certas “invariantes axiológicas”, expressões de 
valor-fonte (a pessoa humana) que condiciona todas as formas de 
convivência juridicamente ordenada (historicismo axiológico).

k. Consequente reformulação do conceito de experiência jurídica como 
modalidade de experiência histórico-cultural, na qual o valor atua 
como um dos fatores constitutivos dessa realidade (função ôntica) 
e, concomitantemente, como prisma de compreensão da realidade 
por ele constituída (função gnoseológica) e como razão determinante 
da conduta (função deontológica).

l. Em virtude da natureza trivalente do valor e da tripla função por 
ele exercida na experiência histórica, o direito é uma realidade in 
fieri, refletindo, no seu dinamismo, a historicidade mesma do ser do 
homem, que é o único ente que, de maneira ordinária, é enquanto 
deve ser, sendo o valor da pessoa a condição transcendental de toda 
a experiência ético-jurídica (personalismo jurídico).

m. Necessidade de uma Jurisprudência que, no plano epistemológi-
co, desenvolva-se como experiência cognoscitiva, na qual sujeito e 
objeto se co-implicam (criticismo ontognoseológico) e, no plano 
deontológico, não se perca em setorizações axiológicas, mas aten-
da sempre à solidariedade que une entre si todos os valores, assim 
como à sua condicionalidade histórica (Jurisprudência histórico-cul-
tural ou axiológica).

n. Tudo isto pressupõe, outrossim, uma orientação metodológica pró-
pria, caracterizada pelo superamento da reflexão fenomenológica 
de moldes husserlianos, por uma reflexão transcendental de tipo 
crítico-histórico, baseada na correspondência entre a intencionali-
dade da consciência e o significado das “intencionalidades objeti-
vadas” pela espécie humana no processo da experiência histórico-
-cultural.118

118 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 57; 60-63.
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III
PARA UMA DISCUSSÃO DEMOCRÁTICA 

SOBRE OS RISCOS DOS OGM’S

Fausto Santos de Morais119

Felipe de Ivanoff120

INTRODUÇÃO

A produção de alimentos certamente é uma das preocupações mais básicas e 
antigas da humanidade, o que ganhou uma ênfase ainda maior com a explosão de-
mográfica verificada desde o início do século XX. Por isso, os produtos alimentícios 
passaram a ser mercadorias valiosas, as quais, inclusive, são atualmente comerciali-
zadas em bolsas de valores.

Paralelamente, percebe-se uma substancial evolução da biotecnologia nas úl-
timas décadas, o que culminou na geração de uma grande variedade de organismos 
geneticamente modificados. Dentre estes, pode-se destacar os produtos alimentí-
cios, que já são consumidos cotidianamente por milhões de humanos e não huma-
nos.

Por outro lado, muitos questionamentos começaram a surgir em decorrência 
da produção e consumo desses organismos: alimentos geneticamente modificados 
podem causar algum mal imediato ou futuro aos seus consumidores? Todas as prin-
cipais características das mutações genéticas são devidamente informadas à popula-
ção? O cultivo em grande escala de vegetais geneticamente modificados representa 
ameaça à biodiversidade? Há uma proteção estatal eficiente contra eventuais riscos 
no momento em que se autoriza a comercialização de alimentos transgênicos?

119 Doutor em Direito Público pela UNISINOS. Docente do Programa Pós-Graduação em Direito 
da Faculdade Meridional (PPGD/IMED). Pesquisador com apoio da Fundação Meridional. Ad-
vogado. Editor Chefe da Revista Brasileira de Direito (IMED). E-mail: faustosmorais@gmail.com. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2028518764749733.
120 Mestrando em Direito na Faculdade Meridional (IMED). Bolsista PROSUP/CAPES vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação em Direito (IMED). Especialista em Direito Tributário. Editor Exe-
cutivo da Revista Brasileira de Direito (IMED). Lattes: http://lattes.cnpq.br/1890421596366639. 
Email felipe.ivanoff@yahoo.com.br.
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Na realização deste ensaio foi utilizado o método fenomenológico herme-
nêutico e, como instrumento procedimental, investigação bibliográfica e pesquisa 
legislativa.

A DEMOCRACIA NA CONTEMPORANEIDADE

Na seção inaugural do presente trabalho buscar-se-á a apresentação de deter-
minados elementos que devem compor a democracia na atual quadra da história. A 
intenção é demonstrar alguns dos motivos que levarão à conclusão de que se trata 
de um fundamento importante para a proteção contra os eventuais riscos advindos 
da produção e consumo de organismos geneticamente modificados. 

Bastante além de representar apenas o direito de votar e de ser votado, a de-
mocracia implica a observância de pressupostos e constitui uma força propulsora de 
desenvolvimento social. Dessa forma, há fatores a serem levados em consideração, 
dos quais alguns serão evidenciados a seguir.

Após o obrigatório avanço verificado na questão relativa às garantias sociais 
trazidas pelos Estados Liberal e Social de Direito, foram a eles adicionados os ide-
ais democráticos, gerando um Estado mais complexo do que os modelos anteriores. 
Além da defesa dos direitos fundamentais, a entidade estatal passou a permitir uma 
maior participação do povo, surgindo, assim, o Estado Democrático de Direito, que 
ampliou consideravelmente a realidade então existente. 

Nesse momento os valores da democracia foram irradiados de forma ampla e 
serviram como principal alicerce do Estado. Além disso, foi a partir das democra-
cias constitucionais que as constituições ganharam maior importância121. (STRE-
CK e MORAIS, 2004, p. 93)

Entretanto, nesse ponto se faz pertinente questionar: quais são estes valores 
e ideais democráticos? O que é democrático? Ou, mais complexo ainda, o que é 
democracia?

Robert Dahl122 sustenta que a democracia não é um sistema perfeito, especial-
mente quando analisada a sua aplicação prática. Porém, ele deixa claro que a demo-
cracia é, simplesmente, a forma que atinge os melhores resultados em comparação 
com as teorias que lhe fazem oposição.123

121 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do estado. 
4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 93.
122 DAHL, Robert A. A democracia e seus críticos; tradução Patrícia de Freitas Ribeiro; revisão 
Aníbal Mari. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.
123 Na segunda parte de A Democracia e Seus Críticos, Dahl aborda as duas teorias que julga serem 
as principais oposições da democracia: anarquismo e guardianismo. Resumindo o seu entendimento, 
o anarquismo não produziria bons resultados porque a coerção, tanto criticada por esta matriz teó-
rica, iria acontecer de qualquer jeito, o que acabaria fugindo do controle e geraria alguma repressão 
indesejada. Acabar com a entidade Estatal jamais atingiria bons resultados em sociedades populosas 
e plurais como as atuais. Cf. DAHL, A democracia..., p. 70; o guardianismo, por sua vez, é criticado 
porque geraria um cenário que facilitaria muito a existência de regimes ditatoriais, o que traz efeitos 
ainda mais danosos para a comunidade. Cf. DAHL, A democracia..., p. 123.

Todas essas perguntas ainda não possuem respostas precisas, já que há discor-
dância inclusive entre os cientistas quanto ao risco de prejuízos advindo do consu-
mo e produção de organismos geneticamente modificados. 

Diante desse cenário de incertezas, temores e perguntas não respondidas, a 
democracia possui um papel destacado no intuito de diminuir os riscos suportados 
por consumidores e meio ambiente. Isso porque a observância de seus pressupostos 
concederá ao cidadão a autonomia necessária para tomar as complexas decisões 
atinentes a este assunto, sendo, dessa forma, um relevante fundamento de proteção.

Feitas estas considerações preliminares, confirma-se que o presente ensaio tem 
o tema da democracia como um fundamento de proteção contra eventuais riscos 
oferecidos pela produção e consumo de organismos geneticamente modificados. 

Este tema apresenta-se como justificado porque pairam muitas dúvidas e in-
certezas atinentes à produção e consumo de alimentos que contenham alterações 
genéticas. Além disso, o tema é bastante atual, pois a biotecnologia está ainda em 
franca evolução, de modo que também as pesquisas sobre organismos geneticamen-
te modificados continuam sendo realizadas, verificando-se constantes inovações 
neste sentido. Outrossim, no contexto brasileiro, a lei de biossegurança, que define 
a matéria em âmbito nacional, possui apenas 11 anos, sendo uma regulamentação 
ainda incipiente que merece ser debatida.

Tem-se como objetivo geral relacionar a democracia como um fundamento de 
proteção contra eventuais riscos advindos do consumo e produção de organismos 
geneticamente modificados. E, como objetivos específicos, definir pressupostos 
para uma democracia contemporânea; apresentar um panorama geral dos orga-
nismos geneticamente modificados, com sua definição, regulamentação jurídica e 
incertezas quanto aos seus malefícios; caracterizar de que forma a democracia e seus 
pressupostos podem auxiliar a dirimir os riscos de prejuízos que podem ser ocasio-
nados pelos organismos geneticamente modificados. 

Esses objetivos visam responder ao problema de pesquisa composto pelo se-
guinte questionamento: a democracia pode ser definida como um fundamento para 
a proteção contra o risco dos organismos geneticamente modificados? Assume-se 
de antemão como hipótese uma resposta positiva.

Trabalhar-se-á, inicialmente, com a democracia e a tentativa de se realizar a 
definição de alguns de seus elementos que devem ser observados em sociedades 
contemporâneas. 

Em seguida, haverá a apresentação de um cenário geral a respeito dos organis-
mos geneticamente modificados, momento em que serão definidos, bem como se 
exporá uma parte da sua regulamentação jurídica em níveis global, regional e local. 
Além disso, serão exemplificadas algumas das incertezas sobre o assunto. 

Por fim, haverá a relação dos dois assuntos, quais sejam, democracia e orga-
nismos geneticamente modificados, para definir a primeira como um fundamento 
de proteção contra eventuais riscos de prejuízos gerados pelo consumo e produção 
dos segundos. 
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Após essas duas primeiras teorias, chega-se à democracia radical de Chantal 
Mouffe128. 

Em sociedades absolutamente heterogêneas e plurais, não há como se exigir 
igualdade de pensamento, ou seja, homogeneidade na forma que todos interpretam 
os mais diversos assuntos. Não basta o respeito às regras instrumentais, como tam-
bém não é suficiente que o melhor argumento seja o vencedor se não for possível a 
inclusão de todos ou do maior número possível de grupos. 

Um dos problemas da democracia clássica grega foi o de que era estritamente 
exclusiva, o que deve ser corrigido pelos atuais sistemas. Naquele contexto, mulhe-
res, escravos, estrangeiros, entre outros, eram inteiramente excluídos das prerroga-
tivas de governar. O governo era do povo, mas o povo era um grupo muito restrito 
de pessoas.129 

Daí a necessidade de inserir e abraçar de maneira ampla os mais distintos 
atores sociais, que já havia sido indicada por John Rawls, o qual tentou criar uma 
teoria geral a partir do liberalismo político, que intentava aperfeiçoar o sistema 
democrático por meio do atendimento de alguns requisitos e foi um dos teóricos 
fundamentais para a teoria desenvolvida por Mouffe. 

Segundo Rawls, o grande problema enfrentado pelo liberalismo político seria 
descobrir de que forma harmonizar dentro de uma mesma estrutura social estável, 
justa, libertária e igualitária, ideologias130 religiosas, filosóficas e morais aparente-
mente inconciliáveis. A pergunta é “como é possível que doutrinas abrangentes 
profundamente opostas, embora razoáveis possam conviver e que todas endossem a 
concepção política de um regime constitucional?”131. 

Como resposta, o autor argumenta que esta possibilidade existe nas socieda-
des democráticas em que as doutrinas abrangentes são razoáveis, e que haja aquilo 
que chama de consenso sobreposto. Isto significa que, apesar de haver divergências 
substanciais quanto a questões filosóficas ou religiosas, por exemplo, há uma signi-
ficativa concordância referente aos valores políticos, aos princípios que sustentam 

128 MOUFFE, Chantal. O regresso do político; revisão científica Joaquim Coelho Rosa. Lisboa: 
Gradiva, 1993.
129 DAHL, A democracia e seus críticos, p. 32.
130 John Rawls utiliza a categoria doutrina abrangente para caracterizar as diferentes correntes ideo-
lógicas presentes na sociedade. Elas podem ser razoáveis, quando conseguem conviver de maneira 
até harmoniosa entre si, ou pouco razoáveis, que representam um grave problema para a estabilidade 
social. A pluralidade dessas doutrinas é uma característica inafastável da sociedade contemporânea, de 
modo que “Nem se deve esperar que, num futuro previsível, uma ou outra doutrina razoável chegue 
a ser professada algum dia por todos os cidadãos, ou por quase todos. O liberalismo político pres-
supõe que, para propósitos políticos, uma pluralidade de doutrinas abrangentes e razoáveis, e, ainda 
assim, incompatíveis, seja o resultado normal do exercício da razão humana dentro da estrutura das 
instituições livres de um regime democrático constitucional. O liberalismo político pressupõe tam-
bém que uma doutrina abrangente e razoável não rejeita os princípios fundamentais de um regime 
democrático. É claro que uma sociedade também pode conter doutrinas abrangentes pouco razoáveis, 
irracionais ou até mesmo absurdas. Nesses casos, o problema é administrá-las de forma a não permitir 
que solapem a unidade e a justiça da sociedade. RAWLS, John. O liberalismo político. Tradução de 
Dinah de Abreu Azeve. 2.ed. São Paulo: Editora Ática, 2000. p. 24 
131 RAWLS, O liberalismo político, p. 25-26.

Neste contexto, justifica-se a democracia como melhor regime a ser adotado 
pelo Estado porque “um governo democrático proporciona um processo ordeiro e 
pacífico através do qual a maioria dos cidadãos pode induzir o governo a fazer o 
que eles mais querem q ele faça ou a evitar fazer o que eles menos querem que ele 
faça”124. 

Considerando-se esta afirmação, bem como o fato de que os rivais da demo-
cracia realmente parecem estar significativamente enfraquecidos, não há porque 
discordar do que Robert Dahl escreveu ainda em 1989, e efetivamente eleger a 
democracia como o modelo que trará os melhores resultados à sociedade. 

Neste ensaio não se mostra possível uma abordagem completa de todas as 
teorias democráticas relevantes que surgiram na história da ciência política. A in-
tenção é meramente proporcionar um panorama geral que contemplará algumas 
delas e, também, elementos que a democracia deve observar para ser considerada 
efetivamente um governo do povo.

A democracia agregativa, que tem como um de seus principais doutrinadores 
Joseph A. Shumpeter, reduz o processo democrático a um caráter meramente ins-
trumental, abandonando as ideias de que a democracia é uma forma de promoção 
dos interesses da população, de modo que a democracia é definida pelo sufrágio 
universal e o cidadão apenas pagaria impostos para receber serviços estatais.125 O 
consenso existiria somente quanto às regras do jogo e cada sujeito defenderia so-
mente interesses individuais.

Já a teoria deliberativa concede uma dimensão moral à democracia, que inexis-
tia na fria doutrina agregativa, sendo “possível obter um consenso moral puramente 
racional, o qual é mais do que simples concordância quanto a procedimentos.”126 

Haveria uma razão comunicativa, conforme defendida por Habermas, que 
vinculou o que chama de princípio do discurso ao princípio democrático, ou seja, o 
discurso – argumentação – confere legitimidade ao processo decisório coletivo127, 
havendo maior espaço para deliberação entre os cidadãos, prevalecendo a razão 
comunicativa: teria um diálogo mais livre onde o que importa é a força do melhor 
argumento. 

Percebe-se que a importância dada à argumentação não existia na teoria ante-
rior, que somente se restringia a dar autonomia para o povo defender seus interesses 
individuais, sem a necessidade de promover os pleitos da coletividade, sendo esta, 
portanto, a diferença mais significativa entre os dois modelos.

124 DAHL, A democracia e seus críticos, p. 148.
125 SILVA, Jaqueline Mielke. A democracia como possibilidade de produção de sentido. In: Direito, 
Democracia e Sustentabilidade: anuário do programa de pós-graduação stricto sensu em direito 
da Faculdade Meridional. André Karam Trindade, Angela Araujo da Silveira Espindola e Salete 
Oro Boff organizadores. Passo Fundo: IMED Editora, 2014, p. 326.
126 SILVA, Jaqueline Mielke, A democracia como possibilidade de produção de sentido, p. 327.
127 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume 1. Trad. Flá-
vio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 158.
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de miserabilidade extrema. Medidas como seguro desemprego e suplementação de 
renda para indigentes são exemplos.135 

Note-se que tais liberdades contemplam tanto “processos que permitem liber-
dades de ações e decisões como oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as 
suas circunstâncias pessoais e sociais.”136 e elas buscam tanto preservar os procedi-
mentos democráticos – liberdades políticas e garantias de transparência – quanto o 
desenvolvimento social substancial – facilidades econômicas, oportunidades sociais 
e segurança protetora.

O implemento dessas liberdades significaria conceder aos cidadãos totais con-
dições de tomar decisões de forma independente, ou seja, haveria uma autonomia 
completa do indivíduo para efetivamente participar do governo democrático, das 
mais diversas formas. Aliás, esta capacidade decisória ampla deve ser inteiramente 
valorizada, sendo, inclusive, mais importante do que uma análise unilateral de de-
senvolvimento baseada unicamente em fatores econômicos:

Nas visões mais estreitas de desenvolvimento (baseadas, por exemplo, no cres-
cimento do PNB ou da industrialização), é comum indagar se a liberdade de 
participação e dissensão política é ou não ‘conducente ao desenvolvimento’. 
À luz da visão fundamental do desenvolvimento como liberdade, essa questão 
pareceria mal formulada, pois não considera a compreensão crucial de que a 
participação e a dissensão política são partes constitutivas do próprio desen-
volvimento. Mesmo uma pessoa muito rica que seja impedida de se expressar 
livremente ou de participar de debates e decisões públicas está sendo privada 
de algo que ela tem motivos para valorizar. O processo de desenvolvimento, 
quando julgado pela ampliação da liberdade humana, precisa incluir a elimi-
nação da privação dessa pessoa. Mesmos e ela não tivesse interesse imediato 
em exercer a liberdade de expressão ou de participação, ainda assim seria uma 
privação de suas liberdades se ela não pudesse ter escolha nessas questões.137

Por esses motivos, constata-se que fomentar e garantir liberdades variadas 
deve ser uma obrigação dos Estados democráticos, especialmente porque, como 
foi visto, se trata de um meio de garantir desenvolvimento eficiente e melhoria da 
própria democracia.

Chegando-se ao final do presente tópico, consistente em uma breve explana-
ção de três teorias democráticas, democracia agregativa, democracia deliberativa e 
a democracia radical.

Tem-se que, se fosse necessário optar entre uma das teorias citadas e defen-
dê-la como um modelo democrático a ser seguido, a democracia radical apareceria 
como a forma de criar melhores resultados, justamente pela maneira com que trata 
a inclusão, a pluralidade e os conflitos inevitáveis. Isso porque é uma corrente que se 

135 SEN, Desenvolvimento como liberdade, p. 58-60.
136 SEN, Desenvolvimento como liberdade, p. 32.
137 SEN, Desenvolvimento como liberdade, p. 55/56.

todo o aparato institucional do Estado, tais como a justiça, a equidade e outros 
valores democráticos.132 

Valendo-se desses elementos, a democracia liberal é radicalizada no intuito de 
alavancar a pluralidade e os conflitos gerados por ela a um patamar além da inevita-
bilidade, como um pressuposto democrático, e por isso mostra-se mais abrangente 
que as teorias anteriormente expostas.

Um projeto de democracia radical e plural tem de conciliar-se com a dimen-
são de conflito e antagonismo da política e tem de aceitar as consequências da 
irredutível pluralidade de valores. Deve ser este o ponto de partida da nossa 
tentativa de radicalizar o regime democrático-liberal e de alargar a revolução 
democrática a um número crescente de relações sociais. Em vez de fugir da 
componente de violência e hostilidade inerente às relações sociais, a tarefa 
consiste em pensar em como criar as condições nas quais essas forças agres-
sivas podem ser diluídas e canalizadas, de forma a tornar possível uma ordem 
democrática pluralista.133 

Entretanto, em que pese ser possível concordar especialmente com a democra-
cia deliberativa e com a democracia radical, a qual constrói seus alicerces na teoria 
rawlsiana, não houve menção até o momento de uma obrigação inalienável das 
democracias: o respeito e o fomento às liberdades dos cidadãos. 

O economista indiano Amartya Sen, na obra “Desenvolvimento como liber-
dade”134, estabelece que democracia, desenvolvimento e as liberdades estão íntima 
e reciprocamente ligadas, de modo que as liberdades são democráticas e geram 
desenvolvimento, o qual, por sua vez, privilegia o aperfeiçoamento da democracia 
e das liberdades.

Para este autor, as liberdades democráticas não ficam adstritas à locomoção 
e à escolha dos governantes, mas, sim, são divididas em cinco tipos de liberdades 
instrumentais: (1) liberdades políticas, relacionadas ao direito de escolher os go-
vernantes, direito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de debate e 
dissenso político entre outros; (2) facilidades econômicas, perfectibilizadas median-
te oportunidades financeiras igualitárias; (3) oportunidades sociais, por meio da 
promoção de direitos como educação e saúde, que são imprescindíveis para o bem 
estar do cidadão e, consequentemente, ao exercício de uma liberdade substantiva; 
(4) garantias de transparência, ligadas à obrigatoriedade de sinceridade, como for-
ma de combater a corrupção, a irresponsabilidade financeira e as transações ilegais; 
(5) segurança protetora, calcada na obrigação que existe de oferecer proteção para 
as camadas mais desfavorecidas da população, visando prevenir que atinjam níveis 

132 RAWLS, O liberalismo político, p. 186.
133 MOUFFE, O regresso do político, p. 203.
134 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de Laura Teixeira Motta. 2ª reim-
pressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2010
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A relação e interferência direta que os OGMs139 podem gerar sobre a demo-
cracia serão estudadas no terceiro tópico. Por enquanto, se busca apenas apresentar 
um panorama geral sobre o assunto, explicitando uma parte da sua regulamentação 
jurídica e algumas incertezas epistêmicas referentes aos eventuais riscos que a sua 
produção e consumo podem gerar. 

A produção de alimentos certamente é uma das preocupações mais básicas e 
antigas da humanidade. Com a explosão demográfica verificada a partir do século 
XX, isto ganhou uma ênfase ainda maior, de modo que os produtos alimentícios 
passaram a ser mercadorias valiosas comercializadas em bolsas de valores.

Paralelamente, e também motivada por esse contexto, a pesquisa científica 
voltada a ampliar os índices de produtividade agrícola recebeu incentivos vultosos, 
o que pode ser percebido na prática especialmente a partir da década de 1990, 
quando iniciou uma proliferação de produtos geneticamente modificados em escala 
mundial.

Maquiando a busca exacerbada por lucro sob o pretexto de que pretendia 
alimentar o mundo e transformar as lavouras em verdadeiras cadeias de produção 
eficientes, as quais seriam capazes de gerar desde medicamentos salvadores, até 
sementes resistentes a pragas naturais, a indústria dos alimentos transgênicos, con-
trolada por poucas empresas, como por exemplo, Monsanto, Syngenta e DuPont, 
prosperou sobremaneira.140 

Nos dias atuais, diversos produtos comercializados e consumidos amplamente 
possuem modificações genéticas. Soja, algodão, canola e milho são cultivados a par-
tir de sementes geneticamente modificadas. Carne e ovos são obtidos de animais 
alimentados com ração transgênica. Além disso, alguns alimentos industrializados 
como biscoitos, cereais matinais, chocolate, balas, entre outros, são processados com 
ingredientes geneticamente modificados.141 Portanto, não há como negar que o 
contato humano e animal com OGMs é bastante significativo. 

A partir do aprimoramento das pesquisas com DNA, descobriu-se que é 
possível efetuar mudanças na carga genética das espécies, retirando ou alterando 
algumas de suas características. Além disso, concluiu-se, também, que a mesma tec-
nologia podia perfeitamente inserir genes de qualquer ser vivo em outro, como por 
exemplo, genes de castanha no feijão, visando aumentar sua carga proteica e genes 
de escorpião em plantas agrícolas, para combater alguns tipos de inseto.142 

Os organismos gerados por esta manipulação genética são os OGMs, poden-
do ser divididos em duas categorias: quando recebem genes de algum outro ser vivo, 
mas que seja da mesma espécie, são simplesmente denominados OGM; quando 

139 A partir deste momento, quando houver menção aos organismos geneticamente modificados será 
utilizada a sigla OGM. 
140 SMITH, Jeffrey M. Roleta Genética: riscos documentados dos alimentos transgênicos sobre a 
saúde. Tradução de Leonardo Telles Meimes; revisão técnica de Maria José Guazzelli e Flavio Bor-
ghetti. São Paulo: João de Barro Editora, 2009, p. 1.
141 SMITH, Roleta Genética, p. 256. 
142 VARELLA, Marcelo Dias. O tratamento jurídico político dos OGM no Brasil. In. Organismos 
Geneticamente Modificados. VARELLA, Marcelo Dias; BARROS-PLATIAU, Ana Flávia. Belo 
Horizonte: Del Rey Editora, 2005, p. 5.

valeu dos ensinamentos de John Rawls, que apresentou a harmonização das varia-
das doutrinas abrangentes como o principal desafio do liberalismo político. 

Ao sustentar-se que estas questões envolvendo a diversidade existente no seio 
da comunidade devem ser promovidas ao invés de combatidas, há uma maior ade-
quação com a sociedade contemporânea e seus interesses de forma geral.

Além disso, com Amartya Sen comprovou-se que o desenvolvimento e a de-
mocracia somente serão plenos a partir da promoção de uma série de liberdades, as 
quais funcionariam como uma meio de obtenção de resultados benéficos e, tam-
bém, um objetivo comum. A partir disto, os cidadãos possuiriam verdadeiramente 
autonomia de tomarem as decisões de governo afeitas aos regimes democráticos.

Contudo, não sendo obrigatório escolher e sustentar única e exclusivamente 
uma destas formas de pensamento democrático, é suficiente abraçar as melhores 
características de cada uma delas e entender que configuram pressupostos a serem 
preenchidos na construção de um sistema democrático.

Ao realizar-se este exercício pode-se constatar que a democracia agregativa, a 
democracia deliberativa e a democracia radical se complementam: não está equivo-
cado sustentar que a democracia deve ser vista como instrumento não está equivo-
cado quando os interesses forem discutidos em prol da comunidade e não da indi-
vidualidade, enfatizando-se a razão comunicativa e estabelecendo-se um princípio 
do discurso como fundamento democrático. Mas, esta instrumentalidade a partir 
da deliberação racional somente atingirá seus objetivos quando e se as pluralidades 
da sociedade forem alavancadas à condição de pressuposto democrático, conforme 
profetizado por John Rawls. E, por fim, a democracia como um processo que ob-
serva deliberações racionais e que contempla as mais diversas doutrinas abrangentes 
somente será apta a produzir resultados satisfatórios quando houver a observância e 
a constante promoção de uma série de liberdades, conforme ensinado por Amartya 
Sen.

PANORAMA DOS ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS: DEFINIÇÃO, 
REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA E INCERTEZAS 

EPISTÊMICAS QUANTO AOS RISCOS

Após o estudo sobre a democracia e alguns de seus elementos realizado no 
tópico anterior, avança-se no assunto proposto para este trabalho, passando-se ao 
segundo pilar temático: os organismos geneticamente modificados138. 

138 Em que pese não se desconheça a existência de organismos geneticamente modificados dos mais 
variados tipos, pretende-se, aqui, dar enfoque direcionado para os alimentos que possuam alguma 
alteração genética. 
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Outra preocupação do Protocolo é a de que os Organismos Vivos Modifica-
dos sejam assim identificados na documentação que acompanha os movimentos 
transfronteiriços, conforme consta no artigo 18148. 

Nesse contexto, é possível admitir que o Protocolo de Cartagena gera efeitos 
nas relações comerciais entre países que pretendem exportar ou importar Orga-
nismos Vivos Modificados, tendo como principal intenção efetivamente proteger 
a biodiversidade e a saúde humana. Isto ocorreria a partir da observância de pré-
-requisitos obrigatórios que incluem a prestação de informações claríssimas pelos 
exportadores quanto às características e eventuais riscos advindos de determinado 
OVM, bem como da necessidade de identificação de produtos desta natureza.

Saindo de um nível global de regulamentação dos OGMs, pertinente demons-
trar em nível regional o tratamento conferido pela União Europeia a este tema.

Estão na Europa os movimentos contrários aos OGMs mais representativos, 
tendo esta rejeição atingido o seu ponto máximo com a moratória imposta a estes 
produtos por alguns países europeus no ano de 1999, o que ocasionou um painel 
instaurado na OMC por países exportadores de transgênicos, cuja decisão final 
deste painel foi pela reprovação da conduta desses países europeus.149 

Em pesquisa datada de 2001, constatou-se a rejeição dos OGMs em todos 
os países da União Europeia, sendo que 95% dos europeus querem ter o direito de 
optar se adquirem ou não alimentos geneticamente modificados, 86% gostariam de 
receber informações mais completas sobre estes produtos e 70,9% simplesmente 
recusam expressamente o seu consumo.150 

A exemplo do Protocolo de Cartagena, as diretivas da União Europeia sobre 
o tema também possuem uma preocupação com a diminuição dos riscos à saúde 
humana e ao meio ambiente advindos do consumo e produção de OGMs.

A Diretiva 2001-18, em seu art. 2º, item 8, define que a liberação de OGM no 
ambiente ou no mercado somente ocorrerá após a avaliação dos riscos ambientais e 
para a saúde humana, a curto ou a longo prazo.151 

Já no art. 4º da mesma diretiva, consta que os Estados-Membros devem ga-
rantir “em conformidade com o princípio da precaução152, que sejam tomadas todas 
as medidas adequadas para evitar os efeitos negativos para a saúde humana e para 
o ambiente que possam resultar da liberação deliberada de OGM ou da sua colo-
cação no mercado”.153 

148 BRASIL, Decreto 5.705/2006, artigo 18. 
149 LAGES, Transgênicos à luz do direito, p. 64.
150 LAGES, Transgênicos à luz do direito, p. 64.
151 UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2001/18/CE, de 12 de março de 2001. Disponível em http://
ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_18/dir_2001_18_pt.pdf, acesso em julho de 2016. 
152 Trata-se de princípio bastante utilizado na interpretação das questões ambientais e que possui 
sua essência na “necessidade de que a ação se antecipe aos problemas, mesmo não havendo prova con-
clusiva quanto ao dano, sobretudo se há incerteza científica a respeito dos nexos causais envolvidos”. 
RIECHMANN, Jorge. Cultivos e alimentos transgênicos: um guia crítico. Tradução de Ricardo 
Rosenbusch. Petrópolis: Vozes, 2002.
153 UNIÃO EUROPEIA, Diretiva 2001/18. 

os genes inseridos são de espécies diversas, recebem a denominação de organismo 
transgênico.143 Portanto, simplificadamente, OGM é um ser vivo que tem sua carga 
genética alterada artificialmente, conforme a própria etimologia de sua nomencla-
tura leva a crer.

Considerando-se o impacto que a constante evolução desta tecnologia de ma-
nipulação genética começou a causar, surgiu a necessidade de uma resposta jurídica, 
a qual veio mediante a regulamentação da matéria. 

Em nível global, imprescindível mencionar o Protocolo de Cartagena, apro-
vado em janeiro de 2000 responsável por regular o estudo, a manipulação e o trans-
porte de Organismos Vivos Modificados144. 

Desde a sua aprovação na Convenção sobre Diversidade Biológica, diver-
sos países assinaram e ratificaram este tratado, inclusive o Brasil, - pelo Decreto 
5.705/2006 –, e a União Europeia.145 

No art. 1º do Protocolo de Cartagena já é verificável o seu objetivo primordial 
de dirimir os riscos à saúde humana e à diversidade biológica advindos da manipu-
lação genética de organismos vivos:

(...) o objetivo do presente Protocolo é contribuir para assegurar um nível 
adequado de proteção no campo da transferência, da manipulação e do uso 
seguros de organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia mo-
derna que possam ter efeitos adversos na conservação e no uso sustentável 
da diversidade biológica, levando em conta os riscos para a saúde humana, e 
enfocando especificamente os movimentos transfronteiriços.146 

Nota-se uma preocupação com a securitização de uma proteção adequada 
contra eventuais riscos, concentrando-se nos movimentos transfronteiriços dos 
OVMs, o que é reforçado por algumas regras, como as constantes nos artigos 8º e 
10º do protocolo, que exigem autorização expressa do país importador do produto 
modificado genticamente, cabendo, inclusive, responsabilização do exportador pela 
inexatidão das informações prestadas.147

143 VARELLA, O tratamento jurídico político dos OGM no Brasil, p. 25.
144 O protocolo nao utiliza a expressão Organismo Geneticamente Modificado (OGM), mas Or-
ganismo Vivo Modificado (OVM), que é definido no artigo 3º, “g”, como “qualquer organismo vivo 
que tenha uma combinação de material genético inédito obtido por meio do uso da biotecnologia 
moderna”.
145 LAGES, Leandro Cardoso. Transgênicos à luz do direito: o comércio internacional de organis-
mos geneticamente modificados (OGMs) e o risco à biodiversidade e ao consumidor. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2013, p. 58.
146 BRASIL. Decreto 5.705, de 16 de fevereiro de 2006. Promulga o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5705.htmd, acesso em julho de 2016.
147 BRASIL, Decreto 5.705/2006, artigos 8º e 10º.
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posição159. Por sua vez, o art. 40 da Lei de Biossegurança160, posterior, portanto, ao 
Decreto, não faz a menção de qualquer limite mínimo de presença de OGM. Única 
e simplesmente prevê a obrigatoriedade de informação no rótulo desses produtos.

A definição de qual norma deve ser aplicada foi transferida ao Poder Judici-
ário, através da Ação Civil Pública n. 2007.40.00.000471-6/PI161, em que foi de-
cidido que todos os produtos que contenham OGMs devam possuir a respectiva 
informação no rótulo, com base na Lei de Biossegurança, o que foi confirmado no 
STF na Reclamação n. 14.873 ajuizada pela União162.

Finalizada a amostragem acerca de alguns pontos pertinentes da regulamen-
tação jurídica dos OGMs, prossegue-se no assunto proposto para esta seção, e pas-
sa-se à abordagem de algumas incertezas epistêmicas que pairam sobre o tema dos 
organismos geneticamente modificados, que se referem muito a eventuais danos 
tanto à saúde humana e animal, quanto à preservação da biodiversidade, e estão ba-
seadas especialmente no fato de que há pesquisas com as conclusões mais variadas. 

Há receio de que as práticas de alteração na carga genética possa ocasionar a 
extinção de algumas espécies da flora, ou então, terminar com sua pureza genética, 
tendo em vista que a inserção de genes diferentes em determinados organismos. 
Isto causa uma “verdadeira deturpação da evolução natural.”163 

As consequências disso a longo prazo são de comprovação muito complicada. 
Porém, já há exemplos documentados de que o contato direto com alguns OGMs 
ou o seu consumo pode trazer malefícios à saúde animal, como alterações celulares 
no sangue, fígado e rins de ratos alimentados com determinada variedades de bata-
ta, tomate e milho transgênicos e, também, alergias dermatológicas, oftalmológicas 
e respiratórias em trabalhadores de uma lavoura de algodão transgênico164. 

Em contrapartida, há também uma série de pesquisas concluindo que não há 
qualquer indício razoável para acreditar que o consumo e produção de alimentos 
geneticamente modificados possam causar problemas. 

Estima-se que cerca de trezentos milhões de norte-americanos consomem 
muitos alimentos com matrizes modificadas geneticamente, cultivados em mais de 

159 BRASIL. Decreto 4.680, de 24 de abril de 2003. Regulamento o direito à informação, assegura-
do pela lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e ingredientes alimentares des-
tinados ao consumo humanos ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos 
geneticamente modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais normas aplicáveis. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4680.htm, acesso em julho de 2016. 
160 BRASIL, Lei n. 11.105/2005. 
161 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação cível n. 2007.40.00.000471-6, Ape-
lantes: Bunge Alimentos S/A e União Federal, Apelado: Ministério Público Federal. Relator: De-
sembargador Federal Jirair Aram Meguerian. 07/11/2012. Disponível em http://arquivo.trf1.gov.br/
PesquisaMenuArquivo.asp, acesso em julho de 2016. 
162 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 14.873. Relatora Ministro Edson Fachin. 
Brasília, 05/05/2016. Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?incidente=4328576, acesso em julho de 2016.
163 VARELLA, O tratamento jurídico político dos OGM no Brasil, p. 5.
164 SMITH, Roleta genética, p. 22-31.

Além das determinações para dirimir os riscos da colocação no mercado des-
ses produtos, o regulamento 1830-2003/CE define a questão da rotulagem e ras-
treabilidade dos OGM.154

O item 11, do preâmbulo desse regulamento define que deve ser garantida ao 
consumidor a informação fiel e completa sobre o produto, devendo haver a menção 
sobre qualquer OGM nos produtos. Ainda, o artigo 4º, item 6, especifica que no 
rótulo deverá conter a informação “este produto contém organismos geneticamente 
modificados”155. 

Ressalte-se que cada país membro da União Europeia tem competência para 
legislar sobre o tema, desde que haja obediência à hierarquia das Diretivas euro-
peias.156 

Verifica-se na União Europeia o intuito de proteção à biodiversidade e aos 
seres humanos similar ao Protocolo de Cartagena, com a real preocupação para 
esclarecer todas as incertezas e conceder informações completas aos seres humanos, 
os quais passariam a ter efetivamente a liberdade de escolher quais produtos adqui-
rir e consumir.

Chegando ao cenário nacional, a regulamentação jurídica sobre assuntos rela-
cionados aos OGMs é realizada de forma múltipla, tanto pela Constituição Federal 
e, com mais especificidade, na Lei 11.105/2005, conhecida como Lei de Biosse-
gurança, a qual foi elaborada em conformidade com o Protocolo de Cartagena.157 

Uma das importantes realizações da Lei de Biossegurança foi a criação de 
agências reguladoras. Estas são o CNBS – Conselho Nacional de Biossegurança 
–, vinculado à Presidência da República, composto por representantes ministeriais 
e responsáveis pela decisão acerca da liberação comercial dos OGMs, conforme 
consta nos artigos 8º e 9º da Lei de Biossegurança; e o CTNBIO – Comissão Téc-
nica Nacional de Biossegurança –, responsável por coordenar o processo de pesqui-
sa com OGMs, emitir pareceres sobre os mesmos e elaborar instruções normativas 
sobre o assunto, o que se encontra nos artigo 11 da mesma lei.158

Quanto à necessidade de prestar informações claras aos consumidores, no 
Brasil há a obrigatoriedade de rotulagem dos produtos que contenham OGMs. 
Entretanto, há duas normas diferentes. 

O art. 2º do Decreto 4.680/03, estabelece que há obrigação de informação no 
rótulo daquelas mercadorias que contenham mais de 1% de OGM em sua com-

154 UNIÃO EUROPEIA, Regulamento 1830/2003 (CE), de 22 de setembro de 2003. Disponível 
em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32003R1830, acesso em julho de 
2016.
155 UNIÃO EUROPEIA, Regulamento 1830/2003. 
156 LAGES, Transgênicos à luz do direito, p. 68.
157 BRASIL. Lei n. 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm, acesso em julho de 2016.
158 BRASIL, Lei n. 11.105/2005.
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No segundo momento, foi apresentada uma visão geral do tema dos OGMs, 
com conceituação, regulamentação jurídica e alguns pontos de incertezas sobre o 
tema, e se demonstrou que há uma preocupação em diminuir eventuais riscos de 
prejuízos que podem vir a ser gerados pelo consumo e produção de OGMs.

Agora, como forma de encerrar o debate, tentar-se-á evidenciar que a demo-
cracia é essencial para o tema e pode ser considerada um fundamento de prote-
ção166, ou seja, a partir da democracia será possível gerar mecanismos que venham a 
proteger de forma substancial a biodiversidade e a saúde humana e animal.

Mostra-se essencial que a sociedade tome as decisões relacionadas aos as-
suntos cujos efeitos serão sentidos por si, sendo simplista alegar que a população 
é incapaz de opinar sobre assuntos tão técnicos quanto biotecnologia e, por este 
motivo, os cientistas que devem deter a prerrogativa de opinar. Trata-se de uma in-
verdade tão grande que em países como Dinamarca, Alemanha e Suécia, nos quais 
há um nível bastante alto de informação e conhecimento por parte da população, os 
alimentos transgênicos não são bem vistos.167 

Tendo em vista que são os cidadãos quem, em última instância, subsidiam as 
pesquisas científicas e sofrem os seus efeitos, as decisões sobre o tema também deve 
recair sobre eles.

Trata-se de decidir que tipo de ser humanos e de sociedade queremos ser. 
Não é questão de frear o conhecimento científico, nem de proibir a P + D 
(pesquisa e desenvolvimento). Abrir mão da racionalidade científica seria 
como abrir mão de algumas das formas mais úteis e importantes de apro-
ximação à realidade; significaria amputar radicalmente a natureza humana 
e mutilar sem remédio a política democrática. Não se trata de pedir menos 
ciência; trata-se, antes, de mais ciência, porém ciência responsável. [...] So-
mente por meio da responsabilização dos trabalhadores da ciência, junto com 
o controle social democrático da ciência e da tecnologia, é possível impedir 
que o desenvolvimento tecnológico se apresente como um processo autôno-

166 A expressão “fundamento de proteção” aqui utilizada tem relação com direitos fundamentais 
previstos constitucionalmente que, conforme as pesquisas mencionadas no tópico anterior, podem 
ser colocados em risco pelo consumo e produção de organismos geneticamente modificados. Sendo 
assim, a democracia passaria a ser vista como um fundamento de proteção de direitos como à saúde e 
à alimentação, ou seja, aquela atuaria basicamente em um nível anterior e superior na análise de qual-
quer questão envolvendo os organismos geneticamente modificados tendo como objetivo resguardar 
estes direitos. A partir disso, seria possível proteger, respeitar e promover com maior precisão os direi-
tos fundamentais. Ressalte-se que a ideia de Constituição adotada pelos autores é aquela sustentada 
por Robert Alexy, de modo que “Por sua vez, o fundamento da ordem jurídica, empregado no sentido 
qualitativo, designa que as questões decididas por meio da Constituição seriam questões fundamentais 
à sociedade. Assim, quando uma Constituição incorpora os Direitos Fundamentais na sua disposição, 
acaba por colocá-los no centro de validade da ordem jurídica. Seguindo o argumento, afirma Alexy 
que as constituições democráticas gozariam de dois tipos normativos: 1) aqueles que constituem e 
organizam o Estado, nos seus três poderes, dotando-lhes de autorização; 2) normas que conduziriam 
e limitariam a atuação estatal – e particular. Os direitos fundamentais, por sua vez, encontrariam 
guarida na segunda categoria. E como tal, gozariam do poder de irradiar seus efeitos sobre todos os 
ramos do Direito [...]”. Cf. MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e arbitrariedade: a inadequada 
recepção de Alexy pelo STF. Salvador, Juspodium, 2016, p. 39-40.
167 RIECHMANN, Cultivos e alimentos transgênicos, p. 144-145.

100 milhões de acres desde 1994, sem que tenha havido a constatação definitiva de 
perigos e danos atribuídos ao processo de mutação genética dos produtos.165 

Essa bipolaridade presente em diversas pesquisas científicas retrata a existên-
cia de um cenário de incertezas sendo imprescindível tomar providências no senti-
do de, se efetivamente há perigos e eles ainda não estão devidamente confirmados, 
ao menos diminuir-se a chance da ocorrência de prejuízos.

O que se tentou até agora no presente tópico foi expor um panorama geral 
sobre os OGMs partindo-se da sua definição. Após, passou-se pela regulamentação 
jurídica em nível global – Protocolo de Cartagena –, em nível regional – por meio 
de um bloco econômico relevante como a União Europeia – e em nível local, com 
um pequeno exemplo dos Estados Unidos e a apresentação das principais normas 
que regulamentam a disciplina no Brasil. Por fim, houve a citação de algumas in-
certezas sobre o assunto.

Ressalte-se que não houve o exaurimento do tema, especialmente no que 
concerne à regulamentação. Há muitas outras particularidades que podem ser en-
contradas tanto na Lei de Biossegurança, quanto nas Instruções Normativas do 
CTNBIO, as quais versam sobre os mais diversos assuntos, desde a composição 
das agências reguladoras, até os requisitos para a autorização de uma pesquisa com 
OGM. 

Para o presente trabalho, até por se tratar de um artigo jurídico que possui 
como pano de fundo a Democracia, buscou-se estudar trechos legislativos que se 
relacionam com os ideais democráticos propostos na primeira seção. Além disso, a 
apresentação de algumas incertezas que existem sobre o tema também serviu como 
preparação para o que será discutido no item final deste artigo: a democracia é um 
fundamento para a proteção contra o risco transgênico, mas há variados exemplos 
de ofensa aos preceitos democráticos decorrentes do avanço da biotecnologia e dos 
interesses comerciais que o acompanhou. 

A DEMOCRACIA COMO FUNDAMENTO DE 
PROTEÇÃO CONTRA O RISCO DOS ORGANISMOS 

GENETICAMENTE MODIFICADOS

No início do trabalho, verificou-se que a democracia possui elementos de pro-
cedimento, desde que privilegie debates públicos racionais, considere as múltiplas 
doutrinas abrangentes, de forma a ser o mais inclusivo possível, e efetivamente 
promova diversos tipos de liberdades, para que a tomada de decisões seja realmente 
possível por parte do povo. 

165 WATANABE, Edson e NUTTI, Marília Regini. Avaliação de segurança alimentar de OGMs. 
In Alimentos transgênicos: saúde e segurança. Neuza M. Brunoro Costa, Aluízio Borém, Carla O. 
Barbosa, editores. Viçosa: Editora Folha de Viçosa, 2005, p. 47.
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parágrafo 10 da Lei de Biossegurança173, o qual autoriza que as reuniões realizadas 
no CTNBIO sejam frequentadas pela sociedade civil. 

Estas normas acenam no sentido de que se pretende deixar que o indivíduo 
tem condições de escolher o que irá adquirir. Entretanto, há exemplos variados, no 
Brasil e em outros países, de que, na prática, o funcionamento é um pouco diferente.

Aqui, o Ministério Público Federal do Distrito Federal ajuizou a Ação Civil 
Pública n. 2007.34.00.012278-6174, para fazer valer o que está escrito na Lei de 
Biossegurança e permitir o acesso do público às reuniões da CTNBIO. Sentença 
foi definitiva para determinar que a CTNBIO não tomasse qualquer atitude a fim 
de impedir que integrantes da sociedade civil acompanhassem as reuniões, exceto 
aquelas que tratariam de temas sigilosos.

A violação aos preceitos democráticos foi flagrante nesse caso, já que o cidadão 
estaria impedido de exercer sua liberdade de expressão e também de escolha, pois 
sua base informacional estaria incompleta.

Na Europa, também há casos em que o assunto dos OGMs é tratado de ma-
neira antidemocrática, impossibilitando o exercício de algumas dessas liberdades

Quem vai decidir o que os europeus comerão ou não no futuro? Infelizmen-
te, não parece que a resposta seja: ‘os próprios cidadãos europeus, mediante 
os canais de participação democrática’; nem mesmo ‘os consumidores pela 
escolha livre e bem informada no ato da compra’. A resposta mais provável 
é: ‘as transnacionais da agroindústria, segundo seus interesses comerciais, que 
se colocam acima dos demais interesses envolvidos’. Coma, menino, e cale a 
boca.175 

O autor chega a esta conclusão após contar o caso da liberação comercial do 
Milho transgênico desenvolvido pela empresa Novartis, o qual foi aprovado na Co-
missão Europeia em 1997, contra a opinião de treze dos quinze países-membros. 
Em decorrência disso, o Parlamento Europeu repudiou a conduta da Comissão, que 
não considerou os votos dos países-membros e pediu a suspensão da autorização de 
comercialização e reabertura do processo176. 

O Parlamento apontou diversas irregularidades na autorização da Comissão: 
(1) pois a decisão ocorreu em que pese ampla maioria de votos contrários; (2) por-
que persistem sérias dúvidas quanto à inocuidade do milho em questão; (3) pela 
inexistência de estudos quanto aos efeitos a longo prazo; em decorrência de haver 
provas cientificas que aparentemente não foram levadas em consideração, entre ou-

173 BRASIL, Lei 11.105/2005.
174 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação cível n 2007.34.00.012278-6, Ape-
lante: União Federal, Apelado: Ministério Público Federal, Relator: Desembargador Federal Jirair 
Aram Meguerian, 28/03/2016. Disponível em http://arquivo.trf1.gov.br/PesquisaMenuArquivo.asp, 
acesso em julho de 2016.
175 RIECHMANN, Cultivos e alimentos transgênicos, p. 151.
176 RIECHMANN, Cultivos e alimentos transgênicos, p. 148-149.

mo e irrefreável. E esta autodeterminação social quanto ao que deve e não se 
deve fazer é inabdicável.168 

No entanto, de que maneira esse controle esse controle social da pesquisa 
pode ser feito? Quais mecanismos democráticos estão à disposição do cidadão para 
acompanhar e questionar a biotecnologia? 

Como mencionado anteriormente, Amartya Sen sustenta que uma série de 
liberdades é necessária para que o cidadão tenha a possibilidade de tomar as suas 
decisões e realmente participar dos debates, sendo tudo uma questão de liberdades, 
as quais, como mencionado, não se restringem à locomoção e voto. 

Os direitos à informação e à liberdade de expressão são imprescindíveis, por-
tanto, para que a participação popular seja verdadeiramente possível. 

A liberdade de expressão possui valor em si mesma, é apreciada pela maioria 
das pessoas, ao mesmo tempo que se configura como um mecanismo democráti-
co de participação popular bastante eficiente.169 “A liberdade de expressão é aceita 
não apenas como um direito legal, mas também como um princípio básico da vida 
pública.”170 

Quanto ao direito à informação, exige-se que sejam prestadas todas as infor-
mações necessárias ao cidadão para possibilitar a avaliação correta do assunto, sem 
uma seleção dissimulada daquilo que é e o que não é divulgado. Portanto, a base in-
formacional deve ser sólida e ampla para viabilizar a análise completa do contexto, 
sem o direcionamento da decisão. “As exclusões informacionais são componentes 
importantes de uma abordagem avaliatória. [...] o caráter da abordagem pode ser 
fortemente influenciado pela insensibilidade às informações excluídas.”171 

A partir da liberdade de expressão e do direito à informação, ambos pressu-
postos democráticos inegáveis, será possível o controle social sobre as pesquisas 
envolvendo OGMs, o que, aliás, parece ter sido uma das preocupações do legisla-
dor tanto na elaboração do Protocolo de Cartagena, quanto das normas da União 
Europeia e do Brasil.

Todas essas legislações possuem em seu texto a obrigatoriedade de informação 
ao consumidor através da rotulagem dos produtos que contém OGMs. Embora 
com diferenças quanto ao limite mínimo de alteração genética na composição do 
produto, há a intenção de informar ao consumidor, o que outorga a este a autono-
mia de escolher se quer ou não adquirir determinada mercadoria.

No contexto brasileiro, verifica-se também que os dois direitos acima mencio-
nados estão atrelados ao princípio da publicidade dos atos da administração públi-
ca, previsto no art. 37 da Constituição Federal172, o que se vislumbra no artigo 11, 

168 RIECHMANN, Cultivos e alimentos transgênicos, p. 147.
169 DREZE, Jean e SEN, Amartya. Glória Incerta: a Índia e suas contradições. São Paulo: Com-
panhia das letras, 2015, p. 33.
170 DREZE; SEN, Glória incerta, p. 400.
171 SEN, Desenvolvimento como liberdade, p. 80-81.
172 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.html. Acesso em julho de 2016.
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as suas problemáticas ou ter acesso a uma informação ampla e fidedigna para 
adotar decisões tendentes ao bem comum presente e futuro. A questão dos 
OMG é uma questão de caráter complexo, que requer ser abordada com um 
olhar abrangente de todos os aspectos; isto exigiria pelo menos um maior 
esforço para financiar distintas linhas de pesquisa autônoma e interdisciplinar 
que possam trazer nova luz.179 

A partir da citação acima, proferida pelo Papa Francisco, o qual, mais do que 
um líder religioso é um Chefe de Estado, resume-se de alguma forma o que foi tra-
tado até o momento. Isso porque se demonstrou que há muitos atores e interesses 
envolvidos, da mesma forma, a regulamentação jurídica também é ampla e a evolu-
ção da tecnologia é incrível. Por outro lado, incertezas continuam existindo e para 
diminuir a possibilidade de prejuízos futuros há a necessidade de observação de 
alguns pressupostos. Entre estes, informação ampla e completa ao cidadão e debates 
democráticos com a participação de todos os envolvidos se adéquam inteiramente 
aos elementos democráticos apresentados no início do trabalho. Até porque de-
mocracia não é apenas votar, mas, sim, deliberar, incluir e promover liberdades que 
permitam aos cidadãos tomarem as decisões que lhes digam respeito. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo ressaltou o papel desempenhado pela democracia como 
fundamento de proteção contra os eventuais riscos oferecidos pelo consumo e pro-
dução de organismos geneticamente modificados, especialmente os com natureza 
alimentícia, tendo em vista as incertezas que existem sobre este assunto.

Concluiu-se inicialmente que a democracia na contemporaneidade deve res-
peitar uma série de fatores: (1) prever procedimentos; (2) que exijam deliberações 
racionais; (3) nos quais haja a inclusão das muitas doutrinas abrangentes existentes; 
(4) com a promoção e o respeito a uma série de liberdades instrumentais que per-
mitirão ao cidadão tomar as suas decisões. Ressalte-se que as principais conclusões 
desse tópico advieram da observância dos ensinamentos de autores como, Chantal 
Mouffe, John Rawls e Amartya Sen. 

No segundo momento do artigo realizou-se um corte no assunto da democra-
cia para apresentar um panorama geral dos organismos geneticamente modificados, 
momento que se iniciou com a definição dos mesmos como sendo os seres vivos 
que possuem a alteração de suas cargas genéticas artificialmente por meio de pro-
cessos desenvolvidos pela biotecnologia. 

Em seguida no mesmo item houve a exemplificação do tratamento legislativo 
recebido pelos OGMs em três níveis: global, a partir do Protocolo de Cartage-
na, regional, por meio de regulamentos da União Europeia e local, com enfoque 

179 FRANCISCO. Laudato Si: sobre o cuidado da casa comum. Documentos do Magistério. São 
Paulo: Paulus/Loyola. 2015, p. 105/106.

tros. Mas, a despeito disto, a Comissão não recuou e, por ter soberania para decidir 
sobre o tema, manteve a polêmica autorização, beneficiando os interesses econômi-
cos das transnacionais177. 

Esse exemplo permite a conclusão de que até uma instituição democrática tão 
básica quanto a representativa por meio do voto pode ser abalada pela interpretação 
conferida ao assunto dos OGMs. 

O mesmo autor aponta, ainda, outras possibilidades de prejuízo à democracia 
por causa daquilo que chama de biotecnologia das multinacionais, dentre as quais 
podem ser citadas: Censura e atentados contra a liberdade de expressão, como a 
destruição de monografias e censura em programa de televisão que seriam con-
trários à Monsanto; distorção da ciência e sonegação de dados essenciais; recusa à 
participação democrática, como a proibição espanhola à participação de especialis-
tas indicados por grupos sociais nos processos de decisão sobre o tema; desprezo 
à opinião público, conforme ocorreu na Europa, em que os alimentos transgênicos 
foram liberados mesmo com opinião pública maciçamente contrária; e desprezo à 
soberania do consumidor, decorrente da política de rotulagem de produtos transgê-
nicos como é nos EUA, aonde a informação é facultativa.178 

É inegável que atitudes desta natureza podem acarretar prejuízos que serão 
suportados pelos seres humanos e pelo meio ambiente. Se é verdade que se pode 
admitir a existência de incertezas quanto aos riscos, também é verdade que se eles 
são reais, não haverá como evitar os danos, pois muitos cuidados especiais estão 
sendo ignorados em prol da enorme lucratividade que os OGMs permite.

Por todos esses motivos, é necessário exigir que a democracia passe a funcionar 
como um fundamento inseparável para a tomada de todas as decisões que envol-
vam a pesquisa e a liberação comercial de produtos que são ou contenham OGMs. 
Tanto instituições democráticas simples como a representatividade e o voto, quanto 
as mais complexas como a promoção de um sistema amplo de liberdades são neces-
sárias para oferecer a necessária proteção que o tema exige.

A busca por mais tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, não deve pressupor 
uma corrida desenfreada e inteiramente livre, mas, sim, deve respeitar os preceitos 
democráticos, que irão abalizá-las. 

Uma forma de debater o assunto dos transgênicos seria 

Assegurar um debate científico e social que seja responsável e amplo, capaz de 
considerar toda informação disponível e chamar as coisas pelo seu nome. Às 
vezes não se coloca sobre a mesa a informação completa, mas é selecionada de 
acordo com os próprios interesses, sejam eles políticos, econômicos ou ideo-
lógicos. [...] É necessário dispor de espaços de debate, onde todos aqueles que 
poderiam de algum modo ver-se, direta ou indiretamente afetados, (agricul-
tores, consumidores, autoridades, cientistas, produtores de sementes, popula-
ções vizinhas dos campos tratados e outros) tenham possibilidade de expor 

177 RIECHMANN, Cultivos e alimentos transgênicos, p. 150-151.
178 RIECHMANN, Cultivos e alimentos transgênicos, p. 158-159.
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mais direcionado para o contexto brasileiro. Descobriu-se neste momento que há 
a preocupação do legislador com a proteção do consumidor contra eventuais riscos 
e com a concessão de informações amplas e precisas quanto aos produtos, exceto 
nos Estados Unidos, local em que a rotulagem dos OGMs é opcional, conforme o 
critério da equivalência substancial.

Ao final da segunda seção contemplou-se algumas incertezas epistêmicas re-
lativas aos OGMs, apontando-se que há uma bipolaridade nas pesquisas científicas 
sobre os riscos que podem causar, isto é, ao mesmo tempo que estudiosos apontam 
que podem causar prejuízos à saúde humana, outros afirmam com veemência que 
não há esta possibilidade.

Partindo dos pressupostos alcançados ao final dos dois itens iniciais do artigo, 
a terceira seção do trabalhou buscou aplicar a democracia ao tema dos OGMs, 
para que ela sirva como fundamento de proteção ao consumidor e à biodiversidade. 
Assim sendo, verificou-se que as legislações, especialmente Protocolo de Cartage-
na, regulamentos da União Europeia e a Lei de Biossegurança brasileira preveem 
regras que buscam dar autonomia de escolha ao cidadão e participação na tomada 
de decisões acerca do assunto.

Entretanto, na prática nem sempre há o respeito desses elementos democrá-
ticos, tendo em vista os exemplos problemáticos da aprovação de uma espécie de 
milho transgênico pela Comissão da União Europeia e a proibição da presença de 
cidadãos em reuniões da CTNBIO, o que foi alvo de ação judicial com resultado 
favorável à democracia.

Em que pese as situações de ofensa aos preceitos democráticos que foram 
trazidas à análise, ao final, foi confirmada a hipótese de pesquisa e respondeu-se 
afirmativamente ao problema proposto para este trabalho, concluindo-se que a de-
mocracia pode, sim, ser considerada um fundamento de proteção contra o risco 
organismos geneticamente modificados. Isso porque no momento que se dá au-
tonomia decisória e uma participação ampla aos principais afetados pelos OGMs, 
um debate mais criterioso ocorrerá, o que permitirá que, se efetivamente houver 
perigos, os prejuízos advindos destes serão dirimidos. 
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IV
CONSTRUINDO PROJETOS DE 

PESQUISA NA ÁREA DO DIREITO180

Horácio Wanderlei Rodrigues 181

INTRODUÇÃO

O grau de complexidade do mundo contemporâneo exige que o ser humano 
utilize, em todos os momentos, suas capacidades de reflexão e de planejamento. 
Através da reflexão ele pensa a realidade; com o planejamento estabelece objetivos 
e estratégias que possibilitem sua atuação nessa mesma realidade.

O planejamento da pesquisa é exatamente o estabelecimento dos objetivos e 
estratégias que possibilitarão:

a. delimitar adequadamente o objeto da pesquisa, bem como situar o 
estado atual da arte relativamente a ele;

b. desenvolver a pesquisa buscando responder ao problema colocado, 
testando, quando for o caso, a(s) hipótese(s) apresentada(s); e

180  Este artigo teve como ponto de partida um outro que escrevi há quase uma década, publicado 
como: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Projeto de pesquisa. Revista Brasileira de Estudos Jurídi-
cos, Montes Claros (MG), Faculdades Santo Agostinho, v. 3, n. 2, jul.-dez. 2008, p. 29-44. A versão 
atual, entretanto, guarda muito pouco do original, por dois motivos: (a) a ABNT introduziu, em 2011, 
mudanças na NBR 15287; e (b) este artigo introduz toda uma discussão epistemológica que não havia 
no anterior, cujo o conteúdo era fundamentalmente de cunho formal.
181  Doutor em Direito (Filosofia do Direito e da Política) pela Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC). Mestre em Direito (Instituições Jurídico-Políticas) pela UFSC. Realizou Estágios de 
Pós-Doutorado em Filosofia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e em Educação 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Permanente do Programa de 
Pós-Graduação em Direito (PPG Direito) da Faculdade Meridional (IMED/RS). Professor Colabo-
rador do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da UFSC. Professor Titular de Teoria do 
Processo do Departamento de Direito da UFSC, de 1994 a 2016. Coordenador do Mestrado Profis-
sional em Direito em Direito da UFSC, de 2015 a 2016. Sócio fundador do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) e da Associação Brasileira de Ensino do Direito 
(ABEDi). Membro do Instituto Iberomericano de Derecho Procesal (IIDP). Pesquisador do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Meridional. 
Presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB/SC. Publicou diversos livros e uma centena 
de artigos em coletâneas e revistas especializadas, em especial sobre Ensino e Pesquisa em Direito, 
Direito Educacional, Direitos Humanos e Teoria do Processo.

sensu em direito da Faculdade Meridional. André Karam Trindade, Angela Araujo da 
Silveira Espindola e Salete Oro Boff organizadores. Passo Fundo: IMED Editora, 2014.
SMITH, Jeffrey M. Roleta Genética: riscos documentados dos alimentos transgênicos so-
bre a saúde. Tradução de Leonardo Telles Meimes; revisão técnica de Maria José Guazzelli 
e Flavio Borghetti. São Paulo: João de Barro Editora, 2009.
STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do 
estado. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
UNIÃO EUROPEIA. Diretiva 2001/18/CE, de 12 de março de 2001. Disponível em 
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_18/dir_2001_18_pt.pdf, acesso 
em julho de 2016. 
UNIÃO EUROPEIA. Regulamento 1830/2003 (CE), de 22 de setembro de 2003. Dis-
ponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32003R1830, 
acesso em julho de 2016.
VARELLA, Marcelo Dias. O tratamento jurídico político dos OGM no Brasil. In Orga-
nismos Geneticamente Modificados. Marcelo Dias Varella e Ana Flávia Barros-Platiau, 
organizadores e co-autores. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2005.
WATANABE, Edson e NUTTI, Marília Regini. Avaliação de segurança alimentar de 
OGMs. In Alimentos transgênicos: saúde e segurança. Neuza M. Brunoro Costa, Aluízio 
Borém, Carla O. Barbosa, editores. Viçosa: Editora Folha de Viçosa, 2005,



74 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo IV - 75

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA - NBR 15287:2011

PARTE EXTERNA

CAPA
• Parte frontal:
• Instituição/entidade a que será submetido (quando solicitado)
• Autor(es)
• Título e subtítulo
• Número do volume (se houver mais de um)
• Local da instituição / entidade (cidade)
• Ano de depósito / entrega
• Lombada
• Autor(es)
• Título

opcional

PARTE INTERNA – ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

FOLHA DE ROSTO
• Autor(es)
• Título e subtítulo
• Número do volume (se houver mais de um)
• Tipo de projeto de pesquisa e instituição/entidade a que 
será submetido
• Nome do orientador, coorientador ou coordenador (se 
houver)
• Local da instituição / entidade (cidade)
• Ano de depósito / entrega

obrigatório

Listas (ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos) opcional

Sumário obrigatório

PARTE INTERNA – ELEMENTOS TEXTUAIS

TEMA obrigatório

PROBLEMA obrigatório

HIPÓTESE(S) quando couber

OBJETIVOS obrigatório

JUSTIFICATIVAS obrigatório

REFERENCIAL TEÓRICO obrigatório

METODOLOGIA obrigatório

RECURSOS obrigatório

CRONOGRAMA obrigatório

PARTE INTERNA – ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

Referências obrigatório

Glossário (em ordem alfabética) opcional

apêndice(S) opcional

Anexo(S) opcional

Índice(S) opcional

c. elaborar o relatório da pesquisa, de forma adequada.
É importante lembrar que a adoção de um planejamento exige organização, 

administração do tempo e das opções disponíveis. É necessário definir rotinas, for-
mar hábitos.

Também é fundamental anotar as ideias que surgem, muitas vezes em mo-
mentos e locais inesperados. Carregue sempre junto com você papel e caneta ou um 
pequeno gravador; também pode ser utilizado o bloco de notas do celular, quando 
ele tiver essa funcionalidade. Anotar as ideias é fundamental para que não se per-
cam.

Neste artigo serão indicados e analisados, um a um, os elementos que com-
põem um projeto de pesquisa padrão. A fonte utilizada para elenca-los é a NBR 
15287:2011, norma específica editada pela Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT). Isso se justifica porque as normas da ABNT são utilizadas pela 
grande maioria da Instituições de Educação Superior (IES) como definidoras dos 
modelos de apresentação de projetos, relatórios e trabalhos de conclusão.

Embora essa norma seja a diretriz que determina os elementos indicados e 
analisados, o conteúdo do artigo não se restringe apenas à sua elucidação, em es-
pecial em pontos nos quais há um maior debate epistemológico. Especificamente 
no que se refere aos itens problema, hipótese, referencial teórico e metodologia o texto 
aprofunda bastante a análise com base na produção mais atual existente sobre eles.

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA

Um projeto de pesquisa deve conter, relativamente à definição à escolha do 
tema, à proposição do problema e à elaboração da(s) hipótese(s), a indicação dos 
caminhos já percorridos; e relativamente à verificação da(a) hipótese(s) e à conclusão 
da pesquisa, quais caminhos serão ainda percorridos.

Para Laville e Dionne as condições de validade relativamente à pesquisa cien-
tífica decorrem de sua objetivação. Essa objetivação exige tornar claras as delimi-
tações do problema, os motivos pelos quais a hipótese apresentada é legítima e 
justificar o emprego de determinados procedimentos de verificação em detrimento 
de outros. “Essa operação de objetivação, como a concentração em um problema, está hoje 
no centro do método científico.” (1999, p. 46, grifado no original).

Para dar contar desse processo de pesquisa é necessário iniciar elaborando o pro-
jeto da pesquisa a ser desenvolvida. Segundo a NBR 15287:2011 são os seguintes 
os elementos que esse projeto deve conter:



76 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo IV - 77

Em um projetos de trabalhos de conclusão de curso (TCC, Monografia, Dis-
sertação ou Tese), deve ser indicado o curso, a turma e, quando for o caso, a área 
de concentração e linha de pesquisa, bem como as demais informações que a IES 
solicitar.

Autor

Tratando-se de projeto de pesquisa apresentado por pesquisador a uma IES 
ou a um órgão de fomento, deve constar a sua titulação, vínculo profissional, regime 
de trabalho e outros que a instituição ou entidade destinatária exija. Em projeto de 
trabalho acadêmico deve constar apenas o nome, sem qualquer outra informação.

Título e subtítulo

Deve ser indicado o título proposto para o trabalho e, se houver, também o 
subtítulo. O subtítulo segue o título, sendo que, nessa situação, após o título devem 
ser colocados dois pontos ou outro indicativo que identifique a separação entre eles.

Número do volume

Havendo mais de um volume, após o título e subtítulo deve ser indicado o seu 
respectivo número.

Local da instituição ou entidade

Deve ser indicada a cidade sede da instituição ou entidade à qual o projeto 
está sendo apresentado. Havendo homônimo ou sendo local de menor identifica-
ção, deve ser seguido também do estado membro ao qual pertence. Sendo cidade 
localizada no exterior, identificar também o país.

Ano de depósito ou entrega

Indicar o ano em que o projeto foi protocolado junto à instituição ou entidade.

Lombada

A lombada deve conter o nome do autor impresso, iniciando na parte superior 
em direção à parte inferior, e o título do trabalho. Havendo mais de um volume, 
deve também ser indicado através de elementos alfanuméricos o número de cada 
volume (v. 1, v. 2).

A impressão do texto da lombada, do alto para o pé lombada, tem por objetivo 
possibilitar a leitura das informações quando o trabalho está colocado de forma 
horizontal, com a face da capa para cima.

Embora se constitua em elemento que compõe a própria capa, a lombada é 
apresentada na norma como um elemento em separado. Sobre ela a ABNT possui 
norma específica, a NBR 12225:2004.

É importante destacar que a norma da ABNT indica o rol mínimo de ele-
mentos que deve conter um projeto de pesquisa. Entretanto, em cada situação es-
pecífica, considerando o objeto da pesquisa e/ou as exigências da instituição ou 
entidade a que será apresentado, poderá o projeto incluir outros elementos além dos 
aqui expressamente indicados.

DETALHAMENTO E ANÁLISE DOS ELEMENTOS 
QUE COMPÕEM O PROJETO

Na sequência serão detalhados e analisados os elementos que compõem o 
projeto de pesquisa, na mesma sequência em que foram indicados na seção anterior. 
Serão indicados e detalhados os conteúdos que devem ser apresentados em cada 
um deles, com um aprofundamento maior relativamente aqueles sobre os quais há 
maiores debates entre metodólogos e epistemólogos (e que se encontram em sua 
parte textual).

PARTE EXTERNA

A ABNT divide o projeto em uma parte externa e uma parte interna. A parte 
externa é composta pela capa e lombada, elementos que não são obrigatórios. A 
parte interna, que será tratada na seção 3.2, contém os elementos pré-textuais, tex-
tuais e pós-textuais.

Capa

A capa é elemento opcional. Se for confeccionada, deverá cumprir as exi-
gências da norma da ABNT, inclusive a encadernação com lombada. Pode tam-
bém ocorrer de a instituição ou entidade ao qual será apresentado projeto possuir 
exigências próprias; neste caso, devem elas ser seguidas. Sugere-se, não havendo 
exigência formal de que o projeto seja capeado, a não confecção e utilização de 
capa, iniciando o projeto pela folha de rosto. Para aqueles que desejarem utilizá-la, 
segue a descrição detalhada dos itens que nela devem constar, nos termos da NBR 
15287:2011.

Instituição ou entidade

Quando o projeto for apresentado por pesquisador ou docente, visando a ob-
tenção de bolsa ou carga horária, deve constar o nome da instituição ou entidade ao 
qual está sendo submetido para análise e aprovação, bem como as demais informa-
ções expressamente solicitadas. Quando a instituição ou entidade destinatária não 
for a mesma à qual o pesquisador se encontra vinculado e na qual o projeto será 
desenvolvido, o recomendável é que sejam indicadas ambas.
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Sendo exigidas, pela instituição ou entidade, outras informações além dessas, 
devem as mesmas constar expressamente da folha de rosto. Exigindo a instituição 
redação diversa da aqui sugerida, deve a mesma ser adotada.

Orientador, coorientador e coordenador

A exigência da indicação do orientador, quando se tratar de trabalhos de con-
clusão de curso, é indispensável. Havendo coorientador, o mesmo deve ser indicado 
logo após o orientador. Em projetos em que haja um coordenador, que não o autor, 
deve o mesmo ser indicado também nessa mesma sequência.

Quanto aos dados de identificação que devem constar, relativamente a orien-
tador, coorientador e coordenador, imprescindível é a indicação de suas titulações 
e a indicação das instituições às quais estejam vinculados. Sendo exigidos outros 
dados, devem ser adequadamente informados.

Uma nota especial sobre o orientador
Umberto Eco, em uma nota de rodapé de seu livro Como se faz uma Tese, inclui 

uma regra essencial sobre a escolha do orientador, que se recomenda seja devida-
mente considerada:

[...] que o professor seja adequado. Com efeito, há candidatos que, por razões 
de simpatia ou preguiça, querem fazer com o docente da matéria A uma tese 
que em verdade é da matéria B. O docente aceita (por simpatia, vaidade ou 
desatenção) e depois não se vê à altura de seguir a tese. (1989, p. 6, grifado 
no original).

Entretanto, nem sempre é possível escolher o orientador ideal; em muitas si-
tuações ele sequer inexiste. Além disso, a exigências do processo de avaliação da 
pós-graduação pela da CAPES e os sistemas de remuneração adotas pela IES para 
as orientações acabam por impor limites quantitativos aos docentes em termos de 
orientandos.

Então, se não for possível escolher o orientador ideal, pelo menos fuja da ar-
madilha de escolher como orientador um professor que aceita orientar todo e qual-
quer tema; e procure aquele que tenha o tema de pesquisa mais próximo do que 
você deseja desenvolver. Também fuja dos orientadores bonzinhos; eles vão deixar 
passar tudo; e aí você pode ter um problema de verdade, na hora da defesa perante 
banca.

Local da instituição ou entidade

Aplicam-se as mesmas indicações já efetuadas para a capa.

PARTE INTERNA – Elementos pré-textuais

Consideram-se como elementos pré-textuais, no âmbito do projeto de pes-
quisa, as informações atinentes à instituição ou entidade para a qual está sendo 
proposta a pesquisa, o nome e os dados do seu autor, local e data e, quando houver, 
do orientador, coorientador ou coordenador.

Os elementos pré-textuais devem preceder o primeiro elemento textual do 
projeto. A digitação de cada um deles deve iniciar no anverso de uma nova página, 
podendo, no caso das listas e sumário, utilizar o verso apenas para sua continuação. 
Quanto à numeração, embora elas sejam consideradas para fins da paginação do 
trabalho, a paginação correspondente não deve aparecer nessa parte do trabalho.

Folha de rosto

A folha de rosto, diferentemente da capa, é elemento obrigatório, no qual são 
apresentadas as informações gerais necessárias à identificação do projeto de pesqui-
sa apresentado, incluindo a quem, por quem, onde e quando está sendo apresentado.

Autor

Aplicam-se as mesmas indicações já efetuadas para a capa.

Título e subtítulo

Aplicam-se as mesmas indicações já efetuadas para a capa.

Número do volume

Aplicam-se as mesmas indicações já efetuadas para a capa.

Tipo de projeto de pesquisa e instituição ou entidade a que vai ser 
submetido

Na folha de rosto a indicação da instituição ou entidade, diferentemente do que 
ocorre na capa, aparece ap1enas como terceiro elemento, precedida do tipo de 
projeto. Sugere-se, para a indicação desse conjunto de elementos, a adoção de um 
texto da mesma espécie adotado para os trabalhos acadêmicos, na forma a seguir:

Projeto de Dissertação submetido ao Programa de Pós-graduação em Direito 
do IMED - Faculdade Meridional, Curso de Mestrado, área de Concentra-
ção em Direito, Democracia e Sustentabilidade.
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ou pelos números das página inicial e final, separadas por hífen.
Deve ser inserido como último dos elementos pré-textuais. Quando o projeto 

de pesquisa tiver mais de um volume, deve ser integralmente incluído em todos eles.

PARTE INTERNA – Elementos textuais

São elementos textuais aqueles que compõem propriamente o corpo do pro-
jeto de pesquisa, constituído pelas seções (de primárias a quinarias). Na digitação 
do texto, as seções da parte textual do projeto devem ser digitadas em sequência, 
iniciando a sua primeira página necessariamente no anverso, e devidamente nume-
radas, na forma indicada na NBR 6024:2012.

Tema

Segundo Umberto Eco, em sua obra Como se faz uma tese, há quatro regras 
óbvias para a escolha do tema. Diz ele:

Pode acontecer que o candidato faça a tese sobre um tema imposto pelo pro-
fessor. Tais coisas devem ser evitadas.
Não estamos nos referindo, evidentemente, aos casos em que o candidato 
busca o conselho do mestre. Aludimos antes ou àqueles em que a culpa é do 
professor [querendo se aproveitar da pesquisa do aluno], ou àqueles em que a 
culpa cabe ao candidato, privado de interesse e disposto a fazer mal qualquer 
coisa para se ver livre dela o mais depressa possível.
Ocupar-nos-emos daquelas situações em que se presume a existência de um 
candidato movido por certos interesses e um professor disposto a interpretar 
suas exigências.
Nestes casos, as regras para a escolha do tema são quatro:
1) Que o tema responda aos interesses do candidato (ligado tanto ao tipo de exa-
me quanto às suas leituras, sua atitude política, cultural ou religiosa);
2) Que as fontes de consulta sejam acessíveis, isto é, estejam ao alcance material 
do candidato;
3) Que as fontes de consulta sejam manejáveis, ou seja, estejam ao alcance cul-
tural do candidato;
4) Que o quadro metodológico da pesquisa esteja ao alcance da experiência do can-
didato.
Assim expostas, estas quatro regras parecem banais e resumíveis na norma 
‘quem quer fazer uma tese deve fazer uma tese que esteja à altura de fazer’. 
E, de fato, é exatamente assim, e sabe-se de teses dramaticamente abortadas 
justo porque não se soube colocar o problema inicial em termos tão óbvios. 
(1989, p. 6, grifado no original).

Ano de depósito ou entrega

Aplicam-se as mesmas indicações já efetuadas para a capa.

Listas

As principais espécies de listas utilizadas em projetos e trabalhos acadêmicos 
são, segundo a NBR 12225:2004:

a. de ilustrações;
b. de tabelas;
c. de abreviaturas e siglas;
d. de símbolos.
As listas de ilustrações e de tabelas devem ser elaboradas de acordo com a 

ordem apresentada no texto, com cada item designado pelo seu nome específico, 
seguido do número da página em que se encontra. As listas de abreviaturas e siglas 
utilizadas no texto devem ser elaboradas em ordem alfabética, seguidas dos nomes, 
palavras ou expressões correspondentes. Já as de símbolos devem ser elaboradas de 
acordo com a ordem apresentada no texto, seguidos dos devidos significados.

Sumário

O sumário é tratado de forma específica na NBR 6027:2012 e diferencia-se 
das listas (NBR 15287-2011, p. 5, e NBR 14724:2011, p. 8) e do índice (NBR 
6034:2004). É, em seu conteúdo, a enumeração das seções e outras divisões do 
trabalho, na mesma ordem e com a mesma grafia delas constantes. Relativamente à 
sua apresentação formal é necessário seguir as seguintes determinações:

a. o título sumário deve ser centralizado e digitado com o mesmo tipo 
de fonte utilizado para as seções primárias;

b. os itens do sumário devem ser digitados na mesma ordem e grafia e 
com os mesmo tipos e destaques utilizados no texto;

c. os elementos pré-textuais não são incluídos no sumário;
d. os indicativos das seções (sua numeração) que compõem o sumário 

devem ser alinhados à esquerda (NBR 6024:2012);
e. os títulos (e subtítulos, quando houver) sucedem os indicativos das 

seções;
f. o nome autor, quando for o caso, sucede os títulos e subtítulos e 

deve ser incluído em linha separada, alinhado pelo título;
g. a paginação pode ser apresentada pelo número da primeira página 
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de resumos das diversas obras ou de um grande resumo que sistematize as diversas 
obras que tratam do tema.

Pode a revisão bibliográfica, dependendo do projeto, aparecer na seção desti-
nada à apresentação do tema (permitindo identificar adequadamente o recorte e a 
delimitação adotados) ou do problema (em especial em situações em que o proble-
ma é de cunho exclusivamente teórico). Também pode se incluída na seção destina-
da às justificativas (quando se deseja justificar a necessidade da pesquisa em função 
dos dados e informações já existentes sobre o tema a ser pesquisado) ou mesmo ser 
adicionada ao projeto de pesquisa sob a forma de apêndice.

A revisão bibliográfica, como exposição do estado da arte, não é um elemento 
a ser construído após a definição do projeto; pelo menos de um projeto de pesquisa 
científica. Pelo contrário, ela é um pressuposto dessa espécie de projeto. Quem não 
dominada a literatura sobre um tema não está preparado para pesquisar sobre ele; 
não há como alguém estar preparado para enfrentar um problema de pesquisa sem 
pleno domínio do estado em que se encontra o conhecimento produzido a seu 
respeito.

Diferentemente ocorre em projetos de iniciação científica, quando o objetivo 
não é resolver um problema, mas exatamente identificar o estado da arte relativa-
mente a ele. Esse é o caso dos projetos de Trabalhos de Conclusão de Cursos de 
Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu e em parte também das Dissertações 
de Mestrado; mas com certeza não é o caso dos projetos de Tese de Doutorado.

Ou seja, os projetos de Trabalhos de Conclusão de Curso e de Dissertações 
de Mestrado, quando contém uma proposta apenas descritiva, podem prescindir da 
revisão bibliográfica porque o seu objeto será exatamente a constatação do estado 
da arte; diferentemente, os Projetos de Teses de Doutorado pressupõe necessaria-
mente uma detida revisão bibliográfica, capaz de demonstrar o domínio do tema 
pelo candidato.

Problema

Segundo Gaston Bachelard, todo o conhecimento parte de um problema. Em 
outras palavras, ele – o conhecimento – é uma conjectura ou hipótese para a resolu-
ção de um problema. Além disso, nenhum conhecimento parte do zero, mas sem-
pre de um conhecimento anterior. (1996, p. 14-18; 2006, p. 166). Por conseguinte, 
se não existe um problema de pesquisa, tampouco existe conhecimento científico 
propriamente dito.

Segundo Popper, se é possível dizer que a ciência ou o conhecimento se ini-
ciam por algo, não é por observações de fatos – pensamento indutivista –, mas sim 
por problemas. Não existe conhecimento sem problemas, da mesma forma como 
não existem problemas sem conhecimento. Ademais, se o conhecimento se inicia 
da tensão entre o próprio conhecimento e a ignorância, também inexiste problema 

A escolha do tema é um passo essencial no âmbito do processo de pesquisa. 
Quando se escolhe um tema com o qual se possui afinidade, a pesquisa será pra-
zerosa; já a escolha de um tema inadequado ou que não desperte no pesquisador o 
desejo de busca de informações, tornará o processo de desenvolvimento da pesquisa 
penoso, difícil e pode mesmo levar ao seu abandono.

O tema deve ser delimitado (ou recortado) – em termos temporal, espacial e 
de conteúdo – e apresentado de forma clara. É a partir de sua delimitação que será 
possível indicar o problema a ser estudado e a(s) hipótese(s) a ser(em) testada(s).

A escolha do tema pode ser realizada utilizando a técnica de tempestade cere-
bral (brainstorm). Nesse caso, segue-se os seguintes passos:

a. levantamento de ideias;
b. definição dos critérios de seleção entre as ideias;
c. organização das ideias;
d. seleção das ideias que parecem mais adequadas; e
e. transformação da ideia selecionada em um tema devidamente de-

limitado.
Realizada essa operação, na sequência será necessário identificar o problema a 

ser proposto, estabelecer a(s) hipótese(s) de resposta, definir os objetivos, elaborar 
um roteiro, levantar e selecionar autores e obras – o que pressupõe a realização de 
uma adequada revisão bibliográfica.

Uma nota especial: a revisão bibliográfica

É comum que obras sobre metodologia da pesquisa, bem como orientações 
institucionais contenham, como item obrigatório do projeto a revisão bibliográfica, 
também denominada de revisão da literatura. Na NBR 12225:2004, entretanto, ela 
não aparece nem entre os elementos obrigatórios e nem entre os opcionais.

É ela, entretanto, essencial por um motivo muito simples: não é possível re-
alizar pesquisa sobre um tema que não se conhece a fundo, que efetivamente se 
domina. Isso pode parecer estranho; mas é exatamente isso que se quis dizer: a 
pesquisa pressupõe amplo conhecimento do objeto a ser pesquisado. Não é possível 
identificar um problema e lhe oferecer hipótese(s) de resposta sem se conhecer 
profundamente o tema.

A revisão bibliográfica se constitui no conjunto de informações sobre o estado 
atual do objeto de pesquisa; o estado da arte, utilizando a expressão clássica. Deve 
indicar, sinteticamente, quais os principais trabalhos produzidos sobre o tema e seus 
resultados. 

Não se constitui em mera indicação das referências, mas sim em pequenos re-
sumos dos trabalhos já existentes sobre o objeto de pesquisa do projeto apresentado, 
demonstrando que o pesquisador domina os conhecimentos e conteúdos necessá-
rios para o seu desenvolvimento. Sua redação pode se dar através de uma sequência 
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Um problema de pesquisa não é, portanto, um problema que se pode ‘resolver’ 
pela intuição, pela tradição, pelo senso comum ou até pela simples especula-
ção. Um problema de pesquisa supõe que informações suplementares podem 
ser obtidas a fim de cercá-lo, compreendê-lo, resolvê-lo ou eventualmente 
contribuir para a sua solução. (LAVILLE, DIONNE; 1999; p. 88).

Destaque-se, finalmente, que esse elemento do projeto – problema – não é 
composto unicamente por uma pergunta (uma frase concluída com um ponto de 
interrogação); em realidade a forma interrogativa sequer é obrigatória. O que deve 
ser apresentado em um primeiro momento é a problemática, a situação na qual se 
insere e que dá origem à questão apresentada. Nas palavras de Laville e Dionne:

Poder-se-ia definir problemática simplesmente como o quadro no qual se situa 
a percepção de um problema.
A problemática é o conjunto dos fatores que fazem com que o pesquisador 
conscientize-se de um determinado problema, veja-o de um modo ou de ou-
tro, imaginando tal ou tal eventual solução. O problema e sua solução em 
vista não passam da ponta de um iceberg, ao passo que a problemática é a 
importante parte escondida. Uma operação essencial do pesquisador consiste 
em desvendá-la. (1999, p. 98, grifado no original).

Apenas após a problemática é que deve aparecer a questão, que é o problema 
em si, escrito ou não em forma de pergunta (a forma interrogativa não é obrigatória 
como já afirmado anteriormente); o que importa é que o problema esteja indicado 
de forma clara, permitindo a sua plena compreensão. De qualquer forma, redigir o 
problema em forma de pergunta pode auxiliar na sua compreensão e também no 
itinerário a ser traçado para a pesquisa.

Ainda sobre a redação do problema destaque-se que ele tem de corresponder 
a um recorte ou delimitação que lhe permita ser adequadamente enfrentado pelo 
pesquisador – considerando sua formação e domínio metodológico – no tempo 
efetivamente disponível para a realização da pesquisa e a apresentação de seus re-
sultados.

Segundo Laville e Dionne o problema tem de ser significativo (tem de ser 
um problema real, para o qual se justifique realizar uma busca de solução) e claro 
(deve ser apresentado com conceitos devidamente objetivados) e a pesquisa exequí-
vel (que tenha por objeto um problema que possa efetivamente ser respondido: que 
exista acesso aos dados e informações, posse e domínio dos instrumentos necessá-
rios e recursos suficientes) (1999, p. 106-111). Ainda segundo esses mesmos autores 
(1999, p. 108), outra característica importante é que o problema seja reconhecido 
como significativo no meio social em que é levantado.

Em termos de redação do projeto, pode ser também uma opção interessante 
incluir, no item destinado à apresentação do problema, a revisão bibliográfica – se 

sem ignorância, visto que os problemas surgem da falta do conhecimento, de uma 
contradição interna entre o conhecimento e os fatos. (197-a, 197-b).

O problema é uma situação dada, para a qual se buscam explicações ou res-
postas. No âmbito da pesquisa científica sempre se trabalha com o objetivo de solu-
cionar problemas, pois essa espécie de pesquisa visa a descoberta ou a produção de 
conhecimento novo, ou seja, tem por objetivo preencher uma lacuna existente no 
conhecimento (pesquisa básica ou teórica) ou então a aplicação de conhecimento 
já existente para solucionar problemas empíricos ainda não resolvidos (pesquisa 
aplicada). É esse também o objetivo das teses de doutorado.

No âmbito dos trabalhos acadêmicos iniciais, e mesmo da Dissertação de 
Mestrado, o objetivo da pesquisa é a sistematização do conhecimento já produzido 
sobre um determinado tema, devidamente delimitado. Mesmo assim deve ser indi-
cado o problema de pesquisa, ainda que não constitua ele um problema em busca 
de novas respostas. Nessa situação, o problema é fundamentalmente um guia para a 
sistematização dos conteúdos obtidos no processo de pesquisa e não uma situação 
em busca de respostas mais precisas ou de uma solução científica. 

Pode-se, de uma forma mais objetiva, afirmar que nas pesquisas de sistemati-
zação se busca a compreensão de um determinado problema e das respostas que já 
lhe foram oferecidas (o estado da arte). Já na pesquisa científica se busca oferecer 
uma nova resposta, modificar uma resposta já apresentada, testar adequadamente 
uma resposta já apresentada mas ainda não suficientemente testada, ou aplicar co-
nhecimento existente em situações-problema novas, ainda não resolvidas. Nessas 
situações, em que há pesquisa científica propriamente dita, o objetivo é corroborar 
ou refutar a(s) hipótese(s).

Pode-se falar, ainda, no âmbito acadêmico, em pesquisa informativa, na qual 
o que se busca é apenas o acesso a informações ainda desconhecidas para quem as 
busca, embora já plenamente conhecidas no âmbito da respectiva área do conhe-
cimento. É o que ocorre normalmente nos trabalhos realizados em disciplinas dos 
cursos de graduação e mesmo de pós-graduação182.

Importante destacar que “um problema de pesquisa é um problema que se pode 
‘resolver’ com conhecimentos e dados já disponíveis ou com aqueles factíveis de se-
rem produzidos” (LAVILLE, DIONNE; 1999; p. 87; grifado no original). Proble-
mas impossíveis de serem resolvidos, não são problemas de pesquisa – pelo menos 
de pesquisa científica –, pois não há resultado valido a ser obtido.

182  Entre as principais espécies de pesquisa existentes na área do Direito não se pode desconhecer 
ainda a pesquisa profissional, que busca fundamentalmente encontrar e articular argumentos em favor 
de um determinado ponto de vista jurídico. Entretanto não possui ela cunho propriamente acadêmico, 
estando fora do objeto específico do presente trabalho. Ela não busca sistematizar o conhecimento 
já produzido; muito menos produzir ou testar conhecimento de acordo com o método científico, 
corroborando ou refutando hipóteses com base em teorias, dados e metodologias; busca sim articular 
argumentos - muitas vezes de cunho apenas retórico –, doutrina e jurisprudência com o único objetivo 
de convencer o órgão encarregado de decidir.
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pois, um elemento ou fator que pode ter mais de um valor ou se encontrar em mais 
de um estado.” (LAVILLE, DIONNE; 1999; p. 138).

Estabelecer relações entre as variáveis é um procedimento comum em todos 
os ramos do conhecimento humano e constitui-se no processo subjacente de 
qualquer hipótese científica. A hipótese pretende justamente descrever o tipo 
de relação que existe entre as variáveis. (DENCKER, VIÁ; 2002, p. 131).

Dencker e Viá destacam que no âmbito das Ciências Humanas e Sociais as 
relações causais não são a regra. Pelo contrário, elas são exceção. Segundo eles:

Um dos grande problemas existentes no processo de manipulação das vari-
áveis, principalmente no campo das ciências humanas, é a tendência do pes-
quisador de procurar, dentro de um enfoque determinista, identificar relações 
causais para os fenômenos observados. As relações causais são muito raras 
nas ciências humanas, nas quais o que normalmente existe é uma ocorrência 
simultânea de causas, o que dificulta o estabelecimento de uma relação si-
métrica de causa e efeito entre as variáveis observadas. (DENCKER, VIÁ; 
2002, p. 141).
Na realidade, podemos observar nas ciências sociais a prevalência das re1la-
ções assimétricas entre as variáveis, nas quais o que existe é uma conjunção de 
causas. (DENCKER, VIÁ; 2002, p. 132).

Relativamente às relações assimétricas entre variáveis, Dencker e Viá desta-
cam que são elas que permitem que se percebam tendências. E é observando as 
tendências que se pode verificar a regularidade com que determinados fatos ocorrem. 
(2002, p. 141). Segundo eles, são tipos de relações assimétricas:

1. Relação entre um estímulo (incentivo) e uma resposta
2. Relação entre uma disposição (aptidão, situação, temperamento) 

e uma resposta
3. Associação entre uma propriedade (qualidade especial) e uma 

disposição
4. Associação entre um pré-requisito indispensável (condição an-

terior necessária) e um efeito (resultado)
5. Relação imanente (que sempre existe em um determinado obje-

to) entre duas variáveis
6. Relação entre meios (maneiras, possibilidades) e fins (intenção, 

alvo) (DENCKER, VIÁ; 2002; p. 141; grifado no original).

ela não tiver sido incluída quando da apresentação do tema ou da justificativa ou 
não constituir uma seção própria ou mesmo um apêndice do projeto – relativamen-
te às tentativas já realizadas de resolvê-lo (hipóteses refutadas e corroboradas), em 
especial em situações em que o problema é de cunho exclusivamente teórico. É essa 
revisão que permite a racionalização da problemática e a adequada objetivação do 
problema a ser apresentado.

Hipótese(s)

As hipóteses são as explicações ou respostas iniciais – conjecturas – oferecidas 
ao problema colocado e que se propõem sejam pesquisadas e testadas. Regra geral 
contém variáveis, que são os fatores e elementos que se relacionam entre si na situ-
ação pesquisada e cuja modificação no âmbito dessa relação, dependendo da forma 
como ocorra, pode gerar diferentes resultados. As hipóteses, nesse sentido, sempre 
representarão variações dessas relações.

A hipótese [...] é o ponto de chegada de todo o primeiro movimento de um 
itinerário de pesquisa [a identificação e racionalização do problema]. Tor-
na-se, em seguida, o ponto de partida do segundo movimento, indicando a 
direção a seguir para que se possa resolver o problema de partida, verificar sua 
solução antecipada. (LAVILLE, DIONE; 1999; p. 124).

Por um vício de transposição de características da pesquisa científica para si-
tuações de iniciação à pesquisa e de elaboração de trabalhos de conclusão de curso, 
a grande maioria dos manuais e dos professores exige a presença da indicação de 
hipótese(s) quando da elaboração de qualquer projeto, mesmo quando ela(s) não se 
justifica(m) ou mesmo inexiste(m).

As hipóteses, nos trabalhos de mera sistematização, podem ser dispensadas, 
tendo em vista que neles o objetivo não é de resolver problemas, mas de descrever o 
estado da arte. Inclusive a norma da ABNT que trata da estrutura do projeto deixa 
claro que esse item não é obrigatório, só devendo ser incluído quando couber.

Quando houver a apresentação de hipóteses – o que exigirá a posterior indica-
ção da metodologia a ser adotada na análise das relações existentes entre as variáveis 
que nela estão articuladas – devem as variáveis também serem indicadas dentro 
dessa mesma seção do projeto.

Variáveis

Variáveis são os fatores ou elementos que estão inseridos em uma determinada 
relação e cuja alteração implica também em uma alteração da própria relação. O 
termo variável é utilizado para designar esses fatores ou elementos exatamente por-
que cada um deles é suscetível de variação sob uma ou outra forma. “Uma variável é, 



88 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo IV - 89

De certa forma é possível afirmar que as justificativas estão diretamente liga-
das à problemática no âmbito da qual se situa o problema de pesquisa, chegando 
mesmo a com ela se confundir em vários aspectos e momentos. Nesse sentido, 
estando a problemática bem delineada na seção de apresentação do problema, bas-
tante sucinta será a justificativa a ser redigida nesta seção específica. Em sentido 
contrário, quanto menos espaço tiver sido dedicado à problemática na seção de 
apresentação do problema, mais detida terá de ser a justificativa apresentada na 
seção do projeto que leva esse título.

Também a revisão bibliográfica do tema a ser tratado pode ser incluída nas 
justificativas – se ela não tiver sido incluída quando da apresentação do tema ou do 
problema ou não constituir uma seção própria ou mesmo um apêndice do projeto 
–, de forma a demonstrar a sua importância e atualidade.

Referencial teórico

Estão contidas neste item a tradição de pesquisa, a teoria de base e os concei-
tos operacionais, elementos fundamentais para a compreensão da proposta de pes-
quisa apresentada. Esse conjunto também pode ser denominado de marco teórico ou 
quadro de referência. É o referencial teórico adotado que organiza a nossa percepção 
do objeto da pesquisa.

Deve-se compreender bem que, quando um pesquisador conscientiza-se de 
um problema – assim que exprime suas interrogações iniciais –, o faz a par-
tir de uma observação do real ou de uma leitura sobre o real e por meio de 
um quadro de referencia determinado. Esse quadro de referencia lhe fornece a 
grade de leitura pela qual percebe o real. (LAVILLE, DIONNE; 1999; p. 91; 
grifado no original).

Além da tradição de pesquisa, da teoria de base e dos conceitos operacionais, 
este item também trata da visão de mundo. Isso porque, além do referencial teórico 
utilizado na pesquisa é praticamente impossível dela afastar, em menor ou maior 
grau, os valores do pesquisador, representados por suas crenças e escolhas ideológi-
cas, filosóficas e mesmo religiosas.

Não há pesquisa e produção de conhecimento sem referencial teórico. Nin-
guém observa o mundo a partir do nada; os dados sempre se revelam à luz de uma 
referencia, seja científica (tradições de pesquisa e teorias científicas) ou de senso 
comum (visão de mundo). 

Karl Popper denomina de teoria do holofote a teoria segundo a qual toda ob-
servação é precedida de expectativas ou hipóteses, sendo que são essas que lhe atri-
buem significado. É a teoria – hipótese, conjectura, expectativa, ponto de vista, ou 

No âmbito das Ciências Sociais e Humanas as variáveis e sua operacionali-
zação estão diretamente ligadas ao referencial teórico utilizado. Dependendo do 
referencial teórico, determinadas variáveis serão consideradas como mais ou menos 
importantes, ou mesmo como imprescindíveis ou supérfluas.

Em uma primeira classificação se pode falar de variáveis qualitativas e quanti-
tativas. As primeiras são aquelas representadas por categorias, modalidades ou atributos; 
não são numéricas e nem mensuráveis. As segundas são aquelas representadas por medidas 
ou números. (DENCKER, VIÁ; 2002, p. 130).

Uma segunda classificação das variáveis as divide em dependentes, independentes 
e intervenientes. Independentes são, regra geral, as variáveis já conhecidas; e dependentes 
as variáveis que se pretende medir na relação com a variável independente. Já as 
variáveis intervenientes são aquelas que colocam entre as dependentes e independentes, 
influenciando de alguma forma na relação entre elas. (DENCKER, VIÁ; 2002, p. 130-
131).

Quando a pesquisa objeto do projeto se situar no campo de uma ciência apli-
cada, a existência de variáveis será bastante clara, devendo elas serem indicadas logo 
após a(s) hipótese(s). Já se a pesquisa que é objeto do projeto se situa no campo de 
uma ciência teórica ou da Filosofia, poderá acontecer de não serem percebidas, pelo 
menos de forma clara, variáveis a serem inicialmente indicadas; isso não significa, 
entretanto, que elas não existam.

Objetivos

Os objetivos dizem respeito ao para quê da pesquisa. Referem-se, nesse senti-
do, ao futuro. A elaboração dos objetivos é fundamental em qualquer planejamento. 
É a partir da sua definição que se estabelecem os caminhos a serem seguidos. São 
como um farol que guia o pesquisador, tendo em vista que estabelecem o que se 
deseja ao final do desenvolvimento do projeto. 

Devem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos e redigidos de 
forma clara e objetiva. Sua redação deve sempre iniciar por um verbo no infinitivo, 
indicando adequadamente a ação que se deseja realizar. Verbos muito vagos – como 
estudar e analisar – não são adequados para indicar objetivos; devem ser utilizados 
verbos que indiquem uma ação que possa ser avaliada e medida – como identificar 
e comparar.

Justificativas

As justificativas dizem respeito ao porquê da pesquisa. Referem-se, portanto, 
ao passado e ao presente. Nelas devem ser expostos, de forma clara e concisa, os 
motivos pelos quais é importante ou necessário que se efetue aquela determinada 
pesquisa.
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Tradições de pesquisa

Afirma Laudan (2011, p. 112) que toda área do conhecimento, seja ou não 
científica, possui tradições de pesquisa que se apresentam ao longo de sua história. 
Segundo ele as tradições de pesquisa possuem sempre muitos traços em comum:

1. Têm muitas teorias específicas que a exemplificam e parcialmente a 
constituem – algumas contemporâneas, algumas sucessoras temporais 
de outras mais antigas.

2. Apresentam vínculos metafísicos e metodológicos que, em seu conjunto, 
a individualizam e a distinguem de outras.

3. Ao contrário das teorias específicas, passam por formulações diferen-
tes e detalhadas (e não raro contraditórias) e, em geral, têm uma longa 
História que se estende por um significativo período de tempo. (Em 
contrapartida, as teorias frequentemente têm vida breve.) (LAUDAN, 
2011, p. 112).
Ainda para Laudan (2011, p. 112-113) são as tradições de pesquisa que for-

necem o conjunto de diretrizes que permitem o desenvolvimento de teorias espe-
cíficas. Em geral elas também especificam os modos de proceder que se constituem 
nos legítimos métodos de investigação a serem utilizados pelo pesquisador que 
operar no âmbito de cada uma delas.

Uma tradição de pesquisa [...] é um conjunto de suposições acerca dos tipos 
básicos de entidades presentes no mundo, acerca do modo como essas entida-
des interagem, acerca dos métodos adequados para construir e testar teorias 
sobre essas entidades. (LAUDAN, 2011, p. 138).
[...] a tradição de pesquisa bem-sucedida é aquela que leva, por meio das 
teorias que a compõem à solução adequada de um número cada vez maior 
de problemas empíricos e conceituais. (LAUDAN, 2011, p. 117, grifado no 
original).
Em palavras simplistas, uma tradição de pesquisa é, então, um conjunto de afir-
mações e negações ontológicas e metodológicas. Tentar o que é proibido pela me-
tafísica e pela ontologia de uma tradição de pesquisa é colocar-se fora dessa 
tradição e repudiá-la. (LAUDAN, 2011, p. 113, grifado no original).

Laudan (2011) introduz no debate epistemológico a utilização da ideia de tra-
dição de pesquisa em substituição às ideias de paradigma (KUHN, 1982) e de projeto 
de pesquisa (LAKATOS, 1993) que considera não conseguirem traduzir adequada-
mente o que ocorre no mundo da ciência. De qualquer forma, é possível aproveitar 
pelo menos em parte a proposta de Lakatos (1993) para afirmar que toda tradição 
de pesquisa possui um núcleo duro que lhe caracteriza e que é protegido pelas teorias 

outro nome que se lhe queira dar – que antecede a observação e lhe atribui signifi-
cado (1975, 1998).

De acordo com a teoria do holofote, as observações são secundárias às hi-
póteses. As observações, porém, desempenham um papel importante como 
testes que uma hipótese deve experimentar no curso do exame crítico que 
fizermos dela. Se a hipótese não passar no exame, se for mostrada falsa pelas 
nossas observações, então temos de procurar uma nova hipótese. Neste caso, 
a nova hipótese virá depois daquelas observações que levaram a declarar falsa 
ou a rejeitar a hipótese antiga. Mas o que tornou as observações interessantes 
e relevantes e o que de todo deu origem a que as realizássemos em primeira 
instância foi a hipótese primitiva, a antiga e agora rejeitada.
[...]. A ciência de hoje se edifica sobre a ciência de ontem (e assim é o re-
sultado do holofote de ontem); e a ciência de ontem, por sua vez, se baseia 
na ciência do dia anterior. E as mais antigas teorias científicas são edificadas 
sobre mitos pré-científicos e estes, por sua vez, sobre expectativas ainda mais 
velhas. (1975, p. 318).

Gérard Fourez reforça essa posição historicamente proposta e defendida por 
Popper. Segundo ele [...] a observação não é puramente passiva: trata-se antes de uma 
certa organização da visão” (1995, p. 40, grifado no original). E continua:

Quando observo ‘alguma coisa’, é preciso sempre que eu ‘a’ descreva. Para 
tanto, utilizo uma série de noções que eu possuía antes; estas se referem sempre 
a uma representação teórica, geralmente implícita. Sem essas noções que me 
permitem organizar a minha observação, não sei o que dizer. [...].
Em suma, para observar, é preciso sempre relacionar aquilo que se vê com 
noções que já se possuía anteriormente. Uma observação é uma interpretação: 
é integrar uma certa visão na representação teórica que fazemos da realidade. 
(FOUREZ, 1995, p. 40).

Essa situação presente em todo processo de conhecimento é a razão de se 
afirmar que todo conhecimento é uma construção. O conhecimento não é um dado 
da natureza; ele deriva de uma construção realizada com base em um referencial. 
No caso específico do conhecimento científico, esse referencial são as tradições de 
pesquisa e os teorias científicas; não se concebe em ciência as meras opiniões, decor-
rentes do senso comum, de caráter preponderantemente subjetivo e valorativo.

O referencial teórico é o espaço do projeto onde o pesquisador deixa expresso 
o lugar de onde ele fala, qual são a tradição de pesquisa e o marco teórico – seu 
holofote – que ele utilizará para analisar os dados e as informações disponíveis na 
busca de respostas para o problema de pesquisa que é seu objeto de trabalho.
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problemas – é provável que ela seja considerada altamente suspeita. (LAU-
DAN, 2011, p. 118-119).
Ao contrário, uma teoria, mesmo inadequada, terá fortes argumentos em seu 
favor se estiver vinculada a uma tradição de pesquisa bem-sucedida. (LAU-
DAN, 2011, p. 119).
[...] a tradição de pesquisa em que o cientista trabalha proíbe-o de adotar 
teorias específicas que são incompatíveis com a metafísica ou a metodologia 
da tradição. (LAUDAN, 2011, p. 127, grifado no original).
[...] a separação entre uma teoria e sua tradição mãe de pesquisa em geral só ocorre 
quando essa teoria pode ser assumida, integralmente ou por modificações pau-
latinas, por uma tradição de pesquisa alternativa. (LAUDAN, 2011, p. 133, gri-
fado no original).

No campo das teorias científicas é importante destacar que a validade de uma 
teoria se mantém enquanto ela não for refutada, ou seja, enquanto não surgir ou-
tra teoria que resolva o problema por ela solucionado de forma mais adequada e 
com maior grau de aproximação com a realidade. Nem sempre, entretanto, novas 
teoria invalidam as teorias já existentes, podendo ocorrer a coexistência de teorias 
concorrentes, quando mais de uma teoria apresenta solução para o problema sem 
que se possa estabelecer ainda qual delas é a mais correta. Em um e em outro caso a 
aceitação de uma teoria pela comunidade científica, mesmo quando não invalidada, 
depende também do reconhecimento que possua a tradição de pesquisa a que esteja 
vinculada.

É questionável a exigência de teoria de base em projetos cujo objetivo é tão 
somente a sistematização e descrição de conhecimentos já existentes, sem a pro-
posição de sua análise crítica e efetivação de escolhas dentre os conteúdos e dados 
pesquisados (a denominada iniciação científica). Nessas situações não há problema 
efetivo de pesquisa. De qualquer forma não há como negar que mesmo a sistema-
tização e a descrição são realizados com base em um holofote determinado. Nesse 
sentido, a teoria de base nesse tipo de trabalho seria o modelo teórico adotado para 
realizar as escolhas dos conteúdos a serem incluídos e excluídos da sistematização, 
bem como para definir a forma de sistematiza-los e descrevê-los.

Conceitos operacionais

Conceitos, em sentido genérico, são “representações mentais de um conjunto de 
realidades em função de sua características comuns essenciais” (LAVILLE, DIONNE; 
1999; p. 91; grifado no original). São uma leitura específica, determinada por meio 
de um referencial teórico, de um conjunto de elementos e de como eles se relacio-
nam e organizam.

Denominam-se conceitos operacionais aqueles conceitos específicos, que se 
apresentam como categorias fundamentais – com sentido expressamente atribuído 

a ela vinculadas; é esse núcleo duro que de certa forma define se uma determinada 
teoria integra ou não uma determinada tradição de pesquisa.

Para compreender o que são tradições de pesquisa na área do Direito prova-
velmente a melhor opção seja através de um exemplo. Utilizando para isso especifi-
camente a subárea Teoria do Direito, pode-se afirmar que nela as principais tradições 
de pesquisa são o Positivismo, o Idealismo ( Jusnaturalismo), o Realismo e a Teoria 
Crítica do Direito (de cunho marxista); e talvez seja possível, nessa subárea, apontar 
também a emergência de uma nova tradição, ainda não completamente definida, de 
cunho Sistêmico. Cada uma dessas tradições incorpora um grande número de teo-
rias; o Normativismo Kelseniado, por exemplo, está vinculado à tradição positivista, 
mas não é ele a própria tradição; essa inclui uma grande variedade de outras teorias 
igualmente positivistas, mas diferentes da apresentada por Hans Kelsen (2006).

Teorias de base

Denominam-se teorias de base (que é, em sentido estrito, o próprio referencial 
teórico) os modelos explicativos - mais restritos e que integram uma determinada 
tradição de pesquisa - que serão utilizados para interpretar as informações e dados. 
Pode-se dizer que as teorias são os mapas que guiam o pesquisador na sua cami-
nhada em busca da solução do problema de pesquisa; cada mapa viável resultará em 
respostas diversas – parcial ou integralmente. E nem todos os mapas são viáveis; 
cada área de conhecimento possui mapas que são reconhecidos e mapas que não 
reconhecidos como válidos. Em projetos que contenham um problema efetivo de 
pesquisa (pesquisa científica propriamente dita) é indispensável a indicação da teo-
ria de base que servirá de mapa para o pesquisador.

O valor de uma teoria é, primeiramente, explicativo: é uma generalização 
de explicações concordantes tiradas dos fatos que foram estudados para sua 
construção. Mas, para o pesquisador, seu valor é sobretudo analítico, pois ela 
lhe servirá para o estudo e a análise de outros fatos da mesma ordem. (LA-
VILLE, DIONNE; 1999; p. 93).

Como indicado no item anterior, as teorias estão sempre situadas no âmbito 
de uma determinada tradição de pesquisa, com a qual se relacionam histórica ou 
conceitualmente. “Cada uma das teorias que constituem a tradição em geral serão 
empiricamente testáveis, pois implicarão (com outras teorias específicas) algumas 
predições acerca do comportamento dos objetos dessa área do saber” (LAUDAN, 
2011, p. 116).

Se uma teoria estiver relacionada a uma tradição de pesquisa fracassada, se-
jam quais forem os méritos dessa teoria em particular quanto à solução de 
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o pesquisador. A validade do saber produzido é, portanto, grandemente tri-
butária desses últimos, uma vez que, de um lado, o jogo dos valores influencia 
a produção do saber e, de outro, a objetividade depende da consciência desse 
jogo e, de seu controle pelo pesquisador. (1999, p. 94-95).

A influência dos valores sobre o pesquisador e o resultado da pesquisa é ainda 
mais forte quando se tratam de ciências humanas e sociais. Nessas, em especial, 
muitas vezes pode ocorrer que determinadas teorias, mesmo que originalmente ela-
boradas cientificamente, transformem-se em ideologias. Laudan destaca que:

[...] as tradições de pesquisa e as teorias se deparam com sérias dificuldades 
cognitivas se forem incompatíveis com certos sistemas mais amplos de cren-
ça em dada cultura. Tais incompatibilidades constituem problemas conceitu-
ais que desafiam a aceitabilidade da teoria. Mas também pode acontecer de 
uma tradição de pesquisa muito bem-sucedida levar ao abandono daquela visão de 
mundo que é incompatível com ela e à elaboração de uma nova. De fato, é dessa 
maneira que muitos sistemas científicos novos acabam sendo ‘canonizados’ 
como ‘senso comum’. [...].
Seria, porém, equivocado supor que as visões de mundo sempre se esboroam 
diante das novas tradições de pesquisa científica que as desafiam. Ao con-
trário, elas muitas vezes mostram uma notável flexibilidade, que desmente a 
tendência [...] de rejeitá-las como frágeis. A história da ciência, tanto recente 
quanto remota, está repleta de casos em que as visões de mundo não se eva-
poraram diante das teorias científicas que as desafiaram. (LAUDAN, 2011, 
p. 142-143, grifado no original).

Em um mundo complexo como o contemporâneo, com novos conhecimentos 
sendo produzidos a todo momento, é impossível conhecer e dominar todas as teo-
rias sobre qualquer objeto de pesquisa. Mas mesmo que adquirisse todo o conhe-
cimento existente, haveria sempre aquele que terá a preferencia do pesquisador por 
corresponder à sua visão de mundo, aos seu valores. É por isso que a ciência tem de 
ser pensada como uma instituição e não como resultado individual da atividade de 
determinados pesquisadores (e sua subjetividade). Apenas a ciência, como institui-
ção, pode ser objetiva.

O que dá à pesquisa científica e seus resultados o caráter objetivo é a sua cons-
trução ocorrer – mesmo que através de um sujeito individualmente subjetivo – de 
acordo com regras socialmente admitidas e reconhecidas pela comunidade científi-
ca. A objetividade reside na instituição ciência e não nos cientistas individualmente 
considerados.

Ou seja, a objetividade e a racionalidade da ciência não decorrem da objetivi-
dade e da racionalidade das pessoas dos cientistas, que são seres humanos, e como 
tais subjetivos e muitas vezes passionais, mas sim da racionalidade institucional, 

e delimitado – para compreender adequadamente – sob o prisma do referencial 
teórico adotado – o tema proposto, em especial o problema, a hipótese e as variáveis.

Os conceitos operacionais não se confundem com os termos ou expressões 
em si. São o sentido, o conteúdo que é atribuído a esses termos e expressões na 
pesquisa a ser realizada. Sua inserção em um projeto é uma opção do autor. Podem 
também ser apresentados sob a forma de glossário, ao final do projeto, em sua parte 
pós-textual.

Toda tradição de pesquisa e toda teoria possuem conceitos operacionais pró-
prios. Nesse sentido, os conceitos operacionais a serem adotados na pesquisa e indi-
cados no projeto tem de ser necessariamente aqueles utilizados pela teoria de base 
adotada e pela tradição de pesquisa à qual ela está vinculada. Não é possível adotar 
conceitos que sejam com elas incompatíveis, oriundos de outras tradições e teorias.

Um alerta necessário: as visões de mundo e a necessidade da críti-
ca

As visões de mundo possuem como seu lastro o senso comum, um conjunto 
de opiniões e valores que alicerçam sua validade em valores morais, religiosos e 
ideológicos e não em conhecimento produzido e testado. Como sua base de sus-
tentação é subjetiva e não objetiva, não é passível de questionamento racional. Isso 
não significa que não tenha importância e nem mesmo que seu conteúdo não possa 
ser verdadeiro. Significa tão somente que não é ciência, e dessa forma está em outro 
campo da realidade; é uma demarcação necessária de espaços. É necessário demar-
car adequadamente os campos, sob pena da ciência ser tomada pela pseudociência. 
A ciência é uma instituição construída historicamente e responsável por grande 
parte dos avanços que a humanidade alcançou nos últimos séculos; não ter o cuida-
do de preserva-la pode colocar em risco a própria sobrevivência da espécie humana.

Sabe-se que por mais racional e objetivo que seja o pesquisador, é impossível 
que ele consiga despojar-se integralmente da influências de seus valores, de sua 
visão de mundo183. Segundo Laville e Dionne:

As generalizações, os conceitos, as teorias – fatos construídos pelas mentes 
humanas – se apresentam com as cores dos que os construíram, depois com 
os dos que os empregam, isto é, com seus valores.
Os valores são também representações mentais, representações do que é bom, 
desejável, ideal, de como as coisas deveriam ser ou procurar ser; são preferên-
cias, inclinações, disposições para um estado considerado desejável.
São nossos valores, mais que nossos conhecimentos, que fazem de nós o que 
somos. Pois nossos conhecimentos, quer sejam fatuais, conceituais ou teóri-
cos, ganham seu sentido através de nossos valores, tanto para nós como para 

183  Segundo Fourez (1995, p. 57) para que uma visão de mundo possa ser modificada são necessários 
quatro elementos: (a) estrutura de plausibilidade; (b) segurança afetiva; (c) separação afetiva da visão 
anterior; e (d) que a nova visão possa reinterpretar a antiga.
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ceticismo, a confiança na razão e no procedimento científico e, também, a aceitação 
de seus limites. (LAVILLE, DIONNE; 1999; p. 96; grifado no original).

As metodologias, como ferramentas intelectuais, não são subjetivas; são insti-
tuições que integram os modelos de produção de conhecimento aceitos em cada 
área do conhecimento. São, tanto quanto os modelos teóricos, instituições sociais – 
pertencentes a uma comunidade social específica – que integram uma determinada 
tradição de pesquisa. Isso implica que a tradição de pesquisa e a teoria de base 
adotados impõem determinadas opções metodológicas e impedem a utilização de 
outras.

Pode-se afirmar que em se tratando de pesquisa científica em seu sentido 
próprio – que busca inovar na resolução de problemas teóricos ou concretos – a 
etapa que se inicia depois da objetivação do problema e da construção da(s) hipó-
tese(s) consiste fundamentalmente em “procurar informações novas, além das que 
serviram, até o momento, para a definição do problema, para que a hipótese seja 
verificada” (LAVILLE, DIONE; 1999; p. 125). O papel da metodologia é exatamente 
estabelecer o caminho a ser percorrido na busca por essas novas informações.

No projeto de pesquisa, no item metodologia, deve-se descrever como será 
efetivado o teste da(s) hipótese(s); não se trata de item destinado a indicar o cami-
nho de produção do conhecimento já presente no projeto – tema, revisão biblio-
gráfica, problema, hipótese e referencial teórico –, mas sim o caminho a ser trilhado 
para verificar se a conjectura apresentada como resposta ao problema se sustenta e 
será corroborada, ou não se sustenta e será refutada. Os passos a serem dados duran-
te a caminhada devem ser listados, um a um, indicando-se os meios. Nesse sentido, 
a definição dos caminhos a serem adotados deve incluir, no mínimo:

a. critérios a serem utilizados para a seleção das fontes de conteúdos 
e dados;

b. onde e como serão acessados os conteúdos e dados;
c. modelo a ser adotado para a sistematização dos conteúdos e dados;
d. forma, critérios e modelo de análise dos conteúdos e dados – que 

constitui o processo próprio de corroboração ou refutação da(s) hi-
pótese(s); e

e. definição do modelo a ser adotado para a exposição dos resultados 
(como serão contados os resultados obtidos).

Relativamente à pesquisa bibliográfica e documental, deve-se indicar os crité-
rios a serem utilizados na seleção dos textos e documentos, bem como a forma que 
será utilizada para sistematizá-los e analisá-los. Havendo pesquisa de campo, é ne-
cessário indicar como serão colhidos, tratados e interpretados os dados, bem como 
apensar ao projeto os instrumentos de pesquisa (questionários, formulários, etc.).

A proposta de estrutura inicial (divisão em seções, sequência dos conteúdos, 
ordenação das informações), indicando como o tema será trabalhado, compõe o 

identificada na atitude crítica face aos problemas – a atitude consciente na busca 
eliminação de erros através da autocrítica e da crítica intersubjetiva e que permitem 
a construção do conhecimento objetivo. “Quando se está habituado a ver mun-
do de certo modo, torna-se quase impossível ver as coisas de maneira diferente” 
(FOUREZ, 1995, p. 55); isso torna imprescindível o Debate Crítico Apreciativo 
(DCA)184.

O DCA permite decidir quais explicações e soluções devem ser inteiramente 
eliminadas, quais devem ser parcialmente eliminadas e quais sobrevivem, mesmo 
que provisoriamente. Embora se reconheça que o ponto de partida possa ser o sen-
so comum – ou uma visão de mundo – o instrumento de progresso e expansão do 
conhecimento é a crítica – a atitude crítica como processo de escolha, de decisão. 
Se não se pode justificar racionalmente uma teoria, pode-se justificar racionalmente 
a escolha de uma teoria em detrimento de outra. Através da crítica – autocrítica e 
crítica intersubjetiva – analisa-se a validade ou não dos argumentos – com base em 
dados e informações concretas – e não das escolhas valorativas que buscam susten-
ta-los.

Em resumo, é necessário que a pesquisa científica seja pautada, o máximo 
possível, em conteúdos e metodologias vinculados à uma determinada tradição de 
pesquisa, e dentro dela, a uma teoria de base. Deve, de outro lado, evitar – por 
mais difícil que seja – que seu desenvolvimento seja direcionado por conteúdos e 
critérios oriundos de visões de mundo, em especial aquelas de cunho ideológico, 
moral ou religioso. Se o pesquisador não mantiver uma grande dose de autocrítica, 
aliada um constante Debate Crítico Apreciativo com seus pares, corre o risco de 
em algum momento vir a ser enganado pela sua própria subjetividade, afirmando 
como resultado de pesquisa científica o que são apenas opiniões lastreadas em um 
determinada visão de mundo.

Metodologia

A metodologia, endeusada por uns e abominada por outros, é um elemento 
central quando se trata de pesquisa, em especial de pesquisa científica. Isso porque 
é a metodologia que viabiliza o Debate Crítico Apreciativo e possibilita minimizar 
a utilização de crenças e valores como fundamentos dos resultados a serem apre-
sentados. É ela que permite a objetivação e racionalização do conhecimento frente 
à subjetividade e irracionalidade dos pesquisadores individualmente considerados.

Os valores metodológicos são os que nos fazem estimar que o saber constru-
ído de maneira metódica, especialmente pela pesquisa, vale a pena ser obtido, 
e que vale a pena seguir os meios para nele chegar. Isso exige curiosidade e 

184  O Debate Crítico Apreciativo (DCA) é uma proposta do epistemólogo Karl Popper, dissemi-
nada em toda sua longa obra. Sobre esse tema e a proposta popperiana como um todo ver: RODRI-
GUES; GRUBBA. Conhecer Direito I. p. 17-117.
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Cronograma

Pesquisa requer tempo; é essencial pensar isso quando da escolha do tema, da 
definição do problema, das escolhas metodológicas e da proposição do projeto. Por 
isso o cronograma é mais do que uma exigência formal; é ele o momento do projeto 
no qual se distribuem as tarefas dentro do tempo disponível para a efetivação da 
pesquisa, inclusive para verificar se ele as comporta. Pode-se utilizar, na sua elabo-
ração, um modelo como o que segue.

Estabelecer metas dentro de prazos determinados é essencial para que se con-
siga atingir os objetivos definidos dentro do tempo efetivamente disponível, cada 
vez mais exíguo nos dias atuais.

PARTE INTERNA – Elementos pós-textuais

Elementos pós-textuais são aqueles que são colocados, no projeto, após o seu 
corpo principal. A digitação de cada um deles deve iniciar no anverso de uma nova 
página, podendo utilizar o verso apenas para a sua continuação.

elemento metodologia. Essa proposta de estrutura deve ser elaborada considerando 
fundamentalmente o problema, a(s) hipótese(s) proposta(s) e os objetivos coloca-
dos para a pesquisa. A presença desse item em projetos de pesquisa, no âmbito da 
metodologia, é fundamental, já que eles possuem entre seus objetivos a construção 
de um texto ordenado, sob a forma de um artigo, trabalho acadêmico ou relatório 
de pesquisa185.

Destaque-se, ainda, que não basta indicar, através de rótulos, métodos de abor-
dagem e de procedimento e técnicas de pesquisa. É necessário descrever como vai 
ser feito; é necessário que quem leia o projeto seja capaz de compreender como a 
pesquisa será efetivamente desenvolvida, e até mesmo de desenvolvê-la. A indi-
cação, no elemento metodologia, apenas de expressões indicativas de formas de 
raciocínio ou de procedimento, nenhuma utilidade possui.

Recursos

É no orçamento que são expostos o custo da efetivação da pesquisa proposta, 
os recursos necessários para o seu adequado desenvolvimento e as fontes de finan-
ciamento esperadas ou já existentes.

Deve incluir todas as necessidades materiais do projeto, acompanhados dos 
respectivos valores. Inclui desde as mais simples, como papel e canetas, passando 
pelos livros e periódicos e pelo material de informática e outros equipamentos, até 
chegar às despesas com a elaboração e apresentação do relatório final. Pode-se uti-
lizar na sua confecção um quadro como o que segue abaixo.

ORÇAMENTO

Despesa Valor

Despesa 1 R$

Despesa 2 R$

Despesa 3 R$

Total R$

Não se pode iniciar o desenvolvimento de um projeto de pesquisa sem saber 
qual será o seu custo final, sob pena de se correr o risco de ter de parar no meio do 
caminho.

185  Sobre trabalhos acadêmicos e relatórios de pesquisa ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. 
Trabalhos para cursos e programas integrantes da educação superior. Opinião Jurídica, Fortaleza, Fa-
culdades Christus, a. IV, n. 7, p. 124-144, 2006/1. Disponível em: http://www.faculdadechristus.com.
br/downloads/opiniao_juridica/revista_opiniao_juridica_07_edt.pdf
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É possível ainda incluir a revisão bibliográfica como apêndice, quando não tiver 
ela sido incluída quando da apresentação do tema, do problema ou da justificativa 
ou não constituir uma seção própria inserida na parte textual do projeto.

Anexo(s)

Anexos são textos ou documentos não elaborados pelo autor; são identificados 
por letras maiúsculas consecutivas (ANEXO A – TÍTULO), seguidas de travessão 
e dos respectivos títulos. Devem ser juntados ao trabalho sempre que sua localiza-
ção seja de difícil acesso.

Índice(s)

O índice é tratado em norma específica da ABNT, a NBR 6034:2004, e se 
caracteriza por se constituir em uma lista de entradas ordenadas segundo determi-
nado critério, que localiza e remete para as informações contidas num texto. Não 
se confunde nem com o sumário e nem com a(s) lista(s), conforme já destacado 
anteriormente. A norma técnica indicada, relativamente às espécies, classifica os 
índices considerando a forma de ordenação ou o enfoque.

Considerando o critério ordenação, os índices podem ser classificados, segun-
do a ABNT, em:

a. alfabético;
b. sistemático;
c. cronológico;
d. numérico; ou
e. alfanumérico.

Considerando o critério enfoque, os índices podem ser classificados, também 
segundo a ABNT, da seguinte forma:

a. especial, quando organizado por autor, assunto, título, pessoa e/ou 
entidade, nome geográfico, citação, ou anunciante e matéria publi-
citária; ou

b. geral, quando combinar duas categorias ou mais dentre as indicadas 
como enfoque especial.

Em especial em trabalhos longos, a utilização de índices facilita grandemente 
para que o leitor encontre conteúdos e informações aos quais deseja ter acesso, 
principalmente quando organizado por assunto, em ordem alfabética, o que per-
mite encontrar rapidamente, no âmbito do trabalho, todos os momentos em que o 
mesmo é tratado.

Referências

As referências186 são compostas pelos documentos e obras impressos, 
digitalizados, gravados ou virtuais utilizados para a elaboração do projeto. De-
vem ser apresentadas de forma completa, na forma definida pela ABNT na NBR 
6023:2002.

Elas não se confundem com o levantamento bibliográfico e documental preli-
minar (mais amplo e que se destina a listar aqueles documentos e obras que serão 
inicialmente consultados no desenvolvimento da pesquisa) que, entendendo o pes-
quisador ser necessário apresentá-lo, ou o exigindo a instituição ou entidade, será 
juntado ao projeto na forma de apêndice.

Glossário

O glossário, segundo a definição constante da NBR 14724:2005, é a “relação 
de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas 
no texto, acompanhadas das respectivas definições”.

Sua presença é importante, em especial em trabalhos com muitos termos téc-
nicos. Nos projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos pode facilitar a localização 
do sentido dessas expressões por parte do leitor.

Pode ser utilizado para apresentar os conceitos operacionais, que nessa situa-
ção deixariam de ser apresentados no elemento referencial teórico.

Apêndice(s)

Apêndices são textos ou documentos elaborados pelo autor; são identificados 
por letras maiúsculas consecutivas (APÊNDICE A – TÍTULO), seguidas de tra-
vessão e dos respectivos títulos.

Os instrumentos de pesquisas, compreendidos como aqueles utilizados para a 
coleta de dados, quando houver pesquisa de campo, devem ser juntados ao projeto 
de pesquisa na forma de apêndices. Isso é necessário para que se possa analisar a sua 
adequação ou não aos objetivos proposto.

Também o levantamento bibliográfico e documental preliminar, entendido como 
a listagem dos documentos e obras que serão utilizados durante o desenvolvimento 
da pesquisa e que já são de conhecimento do autor, pode ser juntado ao projeto na 
forma de apêndice.

186  Sobre referencias ver: RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Apresentação formal de trabalhos 
acadêmicos. Opinião Jurídica, Fortaleza, Faculdade Christus, v. V, n. 9, 2007, p. 127-164. Disponível 
em: http://www.faculdadechristus.com.br/downloads/opiniao_juridica/revista_opiniao_juridica_09_
edt.pdf
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KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1982.
LAKATOS, Imre. La metodologia de los programas de investigación científica. Madrid: Alianza 
Universidad, 1993.
LAUDAN, Larry. O progresso e seus problemas. São Paulo: UNESP, 2010.
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber. Porto Alegre: ARTMED, 
1999.
POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 197-a.
______. Conjecturas e refutações. Brasília: UnB, 197-b.
______. Conhecimento objetivo. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP; 1975.
______. A sociedade aberta e seus inimigos. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP; 
1998. 2v.
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Trabalhos para cursos e programas integrantes da 
educação superior. Opinião Jurídica, Fortaleza, Faculdades Christus, a. IV, n. 7, p. 124-144, 
2006/1. Disponível em: http://www.faculdadechristus.com.br/downloads/opiniao_juridi-
ca/revista_opiniao_juridica_07_edt.pdf
______. Apresentação formal de trabalhos acadêmicos. Opinião Jurídica, Fortaleza, Facul-
dade Christus, v. V, n. 9, 2007, p. 127-164. Disponível em: http://www.faculdadechristus.
com.br/downloads/opiniao_juridica/revista_opiniao_juridica_09_edt.pdf
RODRIGUES, Horácio Wanderlei; GRUBBA, Leilane Serratine. Conhecer Direito I: a te-
oria do conhecimento no século XX e a Ciência do Direito. Florianópolis: Fundação Boi-
teux, 2012. 278 p. Disponível em: http://funjab.ufsc.br/wp/?pageid=1819

CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou de forma objetiva os elementos que compõem 
um projeto de pesquisa, bem como seu detalhamento, análise e sugestões nas situ-
ações em que a norma da ABNT é lacunosa. Também trouxe uma análise teórico-
-epistemológica mais detida quando tratou dos elementos do projeto que exigiam 
esse cuidado.

Em se tratando de um texto técnico – de cunho pedagógico –, não há pro-
priamente o que concluir, pelo menos no sentido tradicional do que se entende pela 
seção conclusão em qualquer trabalho acadêmico. A natureza do presente texto, des-
tinado a enumerar os elementos do projeto de pesquisa e indicar o que deve constar 
de cada um deles com base nas normas da ABNT e, quando necessário, agregar 
conteúdos de natureza epistemológica visando melhor esclarecer o significado de 
alguns deles – em especial problema, hipótese, referencial teórico e metodologia – é 
diferente na natureza de um artigo científico, que busca apresentar a discussão de 
um problema e a busca de sua solução.

Por esse motivo conclui-se o artigo simplesmente trazendo uma última orien-
tação, na realidade mais um lembrete do que propriamente uma orientação: por 
mais adequado que seja o tema e por mais perfeito que seja o planejamento, sem 
curiosidade, paciência e perseverança – aliadas à capacidade de se espantar e criticar 
–, a pesquisa está condenada ao fracasso. A razão permite fazer escolhas, organizar 
ideias, elaborar belas propostas; mas sem dedicação – muita dedicação – e autocrí-
tica a pesquisa não chegará ao final, pelo menos ao final desejado.

REFERÊNCIAS

ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo e publicação periódica científica 
impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
______. NBR 6027: informação e documentação – sumário – apresentação. Rio de Janeiro, 
2012.
______. NBR 6034: preparação de índice de publicações. Rio de Janeiro, 2004.
______. NBR 12225: títulos de lombada. Rio de Janeiro, 2004.
______. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. 
Rio de Janeiro, 2011.
______. NBR 15287: informação e documentação – projeto de pesquisa – apresentação. Rio 
de Janeiro, 2011.
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
______. A epistemologia. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2006.
DENCKER, Ada de Freitas Maneti; VIÁ, Sarah Chucid da. Pesquisa empírica em ciências 
humanas. São Paulo: Futura, 2002.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1983.
FOUREZ, Gérard. A construção das ciências. São Paulo: UNESP, 1995.



104 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo IV - 105

APÊNDICE 1ANEXO 1



106 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo V - 107

V
A BRAZILIAN OUTLOOK ON THE 

(UN)SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF CORPORATE CAPITALISM

Jacopo Paffarini187

INTRODUCTION

Last year Brazilian people experienced a worrying prospect for capitalism’s 
ability to self-regulate its growth. Few main events may be reminded to sustain 
this statement. The Lava-Jato investigations, as well as other inquiries (i.e. Zelotes), 
revealed a context of steady corruption involving politicians, corporations and their 
controllers; the Rio Doce tragedy reminded us, once again, of the never-ending 
conflict between environment and industrial capitalism; the Panama Papers scandal 
disclosed the shameful search for “tax havens” by businessmen, as well as the adop-
tion of tax-avoiding arrangements by their corporations. White-collar crimes have 
recently become the focus of court inquiries but most of the trials are still far from 
an end, despite the rise of people’s anger against the political establishment and its 
financial supporters. 

In the background, an ideal of “development” as “solidarity among social 
classes and ethnic groups” – which started with the democratic transition of 1988 
and was eventually implemented during the four Workers’ Party Governments – 
has unexpectedly disappeared. Along with it, the cross-consensus obtained both 
among the working class and the élite. Anxieties and new social tensions have ne-
ver stopped growing since the former President, Dilma Rousseff, was impeached. 
While judges have shown an active approach to political matters188, the majority 

187 Doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia (Itália). Professor no Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, Faculdade Meridional - IMED. Colaborador assistente na 
Cátedra de Direito Constitucional e Direito Público Comparado, da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Perugia (Itália).
188 For “active approach”, in this perspective, we mean an interpretation of the Federal Constitution 
by the tribunals which aims to allocate decisional powers to the Judiciary both on political matters 
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Within national borders, public powers are struggling to defend the effective-
ness of fundamental rights, environmental protection and the democratic process 
form privatization. Thus, if the consolidation of a global system of business regu-
lation seems unavoidable, there is a little sign of the renewal of constitutionalism 
– even though there are noteworthy efforts in this sense by public law doctrine189.

CORPORATION RULES, PRIVATE PROFITS, PUBLIC RISKS 

Those processes have happened especially since some big corporations prefer 
to create their “own standard of law”, instead of enforcing State rules. The “Lex 
Mercatoria”, the arbitration chambers of the different areas of the world and the 
Unidroit principles are some of the best-known examples of what has been called 
«a Transnational concept of Law»190. The 2007-2008 crisis severely questioned the 
sustainability of a self-regulated market but it did not modify the exposed trends. 
State authorities still denounce the lack of means to prevent the main dangerous 
practices – as speculation, fraudulent bankruptcies, tax avoidance schemes – which 
have characterized the development of the “corporate predatory capitalism”191.

The maintenance of this situation, despite the evidences of continuous abuses 
in detriment of the common good, is caused by two main reasons. 

First, as it has been recently reaffirmed, the capitalist system cannot exist wi-
thout some «foundational contradictions», thus, crises are endemic, as they repre-
sent «moments of transformation in which capital typically reinvents itself and 
morphs into something else»192. Some dynamics of capital accumulation plainly 
encourage legal infringements, especially by the Chief Executive Officers (CEO), 
to which the corporation shareholders frequently offer an extra income to promo-
te their own interests. The maximization of the main shareholders’ profit, as well 
as corporate limited liability, foster a “factionist economy” within which common 
good and remaining stakeholders’ interest (employees, consumers, small sharehol-
ders) represents a minor goal. The 2007-2008 crisis revealed (again) how conflicts 
of interests inside corporation governance can undermine company survival and 
market equilibrium while, at the same time, providing huge profits to those mana-
gers and owners without ethical concerns193. 

189 Many contributions underline the existence and the need of converge among legal tradition in 
order to shape an effective governance beyond States’ borders. It is worth recalling the recent collective 
work, Introducing global integral constitutionalism. In Global Constitutionalism, Vol 5, March 2016, p.1.
190 Among the most recent and complete contributions to this concept, see GLENN, Patrick H. 
A transnational concept of Law. CANE, Peter; TUSHNET, Mark. Oxford Handbook of Legal Studies. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 840 e ss. 
191 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. Beyond Predatory Cap-
italism. London: PlutoPress, 2014.
192 HARVEY, David. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Profile Books: London, 
2015, p. 4. 
193 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit. p. 47-48: «Maximi-
zation of one thing necessarily implies the impoverishment of everything else, with a resulting focus 
on the immediate short term. 

of the congressmen reiterate the domestic competence of the Legislative to resolve 
“ethical affairs”, including the recent corruption scandals involving political leaders.

Starting from a mass media storyline, the word “crisis” has been adopted in 
common and academic language to describe a prolonged interruption of economic 
growth, which has been followed by widespread mistrust of political bodies. Illegal 
funding of political parties emerges as one of the main issues which put the State’s 
financial participation in energy companies at risk and fostering the austerity plans 
supported by the new Executive. A recent constitutional reform has limited public 
spending for the next twenty years; perhaps an excessive measure in a country with 
gross inequalities in wealth distribution. Interestingly, no measure has been adop-
ted to increase Executive accountability in light of spreading corporate lobbying.

Beyond the great concern for the future, the Brazilian scenario of the last two 
years offers sound evidence of the need to promote a strong legal and institutional 
framework to manage rapid economic growth. All over the world people are be-
coming conscious of the multiple flaws of market globalization, especially when it 
is ruled by big corporation standards. However, while postcolonial countries have 
always suffered company abuses, the sovereign debt crisis has spread the fear of 
losing standard of living and democratic institutions among Western citizens.

By highlighting the common ground of these dynamics, this paper aims to 
show how the present Brazilian deadlock may be ascribed to the main features of 
capitalism, among which some are “foundational” while others have a “changing” 
character. For example, there is a widespread knowledge that global competition 
stresses the lives of working people – since it asks for more flexibility – as well as 
the States’ capability to apply social policies – by demanding lower taxation rates. 
Thus, the global market is challenging constitutional limits to “endless inequality 
growth”. However, the withdrawal of the State from the economic regulation has 
been followed by a general request for State intervention to rescue companies “too 
big to fail” – shifting onto the taxpayers the costs of self-regulation failures. Finally, 
the present stage of capitalist development has apparently maximized the social 
costs of financial speculation by unleashing the fear of State and banks’ insolvency. 

Even though these contradictions have inspired new developments in the field 
of legal studies, the jurists’ culture is shaken. In the absence of State controls on the 
global market, new commercial law models have been shaped starting from cor-
porate uses, through what has been called a «reflexive process». However, the main 
characteristic of these transnational legal schemes is the tendency to absorb under 
their discipline not only the private aspects derived from companies’ activities. As 
shown by some comparative studies, the principle of private autonomy has been 
boosted as a common standard for the global market regulation. There is no field of 
international investments where corporation have not insisted on regulating their 
activities in the host State, as well as any dispute arising from. 

and on whether the members of the Congress under investigation are allowed to maintain their 
charge: http://bit.ly/2hYyKDi
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2016, in the wake of the European integration crisis and the end of US unilatera-
lism in the Middle East, this scenario seems no longer reliable. 

An apparently transversal anti-establishment movement attacked the most 
questionable features of corporate capitalism, even those which come from the ol-
dest tradition of the legal studies on corporations. So, when the House of Lords of 
the United Kingdom upheld the limited liability for corporations in the landmark 
case Salomon vs. Salomon (1896)197, maybe nobody could imagine the following 
implications of this decision. The legal recognition of corporate personality soon 
became an essential quality in international business, as foreign competitors beyond 
the English borders asked for the same legal protection to their own legislators. 
Thus, if incorporation has reduced the risks for businesspeople personal assets, no-
netheless it has been the target of strong critics as long as it increases the chances 
of misconduct and dubious company failures198. Furthermore, while a “fictional” or 
“artificial entity” theory about incorporate organizations (and, thus, liability) «may 
be appropriate for small owner-controlled and financed companies in which sha-
reholder and directors are the same people», it is more problematic when applied to 
big corporate enterprises199. In the aftermath of Wall Street Crash of 1929, Berle 
and Means wrote200: 

At the same time that economic power has built up in the hands of corporate 
management, the separation of ownership and control has released manage-
ment from the overriding requirement that it serve stockholders. Profits are 
essential part of the corporate system. But the use of corporate power solely 
to serve stockholder is no longer likely to serve the public interest.

It has been said that Berle and Mean’s condemnation of director’s broad 
powers aimed to depict corporations not just «as a business entity», but as «social 
and political institution»201. Turning the approach on corporate business matters in 
such a way has at least two main consequences.

and migration of judicial models in the conditionality of investment treaties and transnational public 
policies. The Cambodian case. In Revista Brasileira de Direito, vol. 10, no.1, 2014, 33-47.
197 Available, in English, at the following website page: http://www.bailii.org/uk/cases/
UKHL/1896/1.html. 
198 Fists criticism of the «separation of ownership and control» in corporate organization were raised 
by BERLE, Adolf Augustus; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Lon-
don (UK)- New Brunswick (USA): Transaction Publishers, 1932, p. xlvii: «At the same time that 
economic power has built up in the hands of corporate management, the separation of ownership and 
control has released management from the overriding requirement that it serve stockholders. Profits 
are essential part of the corporate system. But the use of corporate power solely to serve stockholder 
is no longer likely to serve the public interest». 
199 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit., 84. 
200 BERLE, Adolf Augustus; MEANS, Gardiner. The Modern Corporation and Private Property. Cit., 
p. xlvii 
201 CHEFFINS; Brian, R. Corporations. In CANE, Peter; TUSHNET, Mark (eds). Oxford Hand-
book of Legal Studies. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 487: «Also, their work cast doubt 
on whether holders of corporate equity were appropriate beneficiaries of the conventional rule that 
profits derived from the use and sale of property should accrue to its owners». 

Second, inequalities are not only the direct consequence of the current capital 
accumulation mechanism, but the reflex of legal arrangements consolidated during 
previous phases of its development. Tax-payers always bore the rebalancing after 
financial losses. What has changed after 2008, however, is the magnitude of the 
system breakdown due to new potential of the finance economy after the end of the 
Golden Exchange Standard. As David Harvey noted194: 

When money was constrained by being anchored, however weakly, in the 
material availability and relative scarcity of the physical money commodities, 
then there was a material restraint upon the infinite creation of money. The 
abandonment of the metallic base of the world’s money supply in the early 
1970’s created a whole new world of possible contradictions. Money could be 
printed ad infinitum by whoever is authorised to do so. The money supply lay 
in the hands of fallible human institutions such as the central banks. 

While the mass media repeat the mantra “Too big to fail” to justify the mas-
sive hijack of public money from public services to “bank bailout”, the same «false 
economic theory» driving the courts approach to corporate abuses, granting impu-
nity to their directors and main shareholders195.

The next two paragraphs will develop these aspects, in order to understand 
the relations between the legal and non-legal dynamics which govern corporate 
capitalism, as well as their reciprocal nourishing. 

THE (UN)SUSTAINABILITY OF 
CORPORATE LIMITED LIABILITY 

During the 1990’s, the world admired the spectacular achievements of a free-
-and-with-no-frontiers market since academic studies were celebrating a renewed 
primacy of human rights legal culture through the growing use of «political con-
ditionality» in investment treaties (especially towards developing countries)196. In 

The decisive importance of maximization was achieved by its conversion from maximizing profits, 
which was potentially at least for the benefit of all company stakeholders, to maximizing shareholder 
wealth. This was first enunciated by Milton Friedman in 1962, as being the only social responsibility 
of corporate officials. The result has been the impoverishment of other stakeholders and the priori-
tizing of the short-term over the longer-term interests». See also the additional cited references, as 
FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: Chicago University Press, 1962. 
194 HARVEY, David. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Cit., p. 37.
195 As noted by the CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit., 49, 
«The argument of maximizing shareholder wealth at the expanse of all other stakeholders therefore 
lacks both legal and theoretical support. However, acting against the interests of the company for the 
sole gain of shareholders has not yet been tested in courts of law as a criminal offence». 
196 UVIN, Peter; BIAGIOTTI, Isabelle. “Global governance and the “new” political conditional-
ity”, in Global governance, vol.2, no.3, 1996, 377-400. ANUNOBI, Fredoline O. The Implications of 
Conditionality, Lehman: University Press of America, 1991. For a critical approach about institu-
tion-building experience in developing countries, see MATTEI, Ugo; NADER, Laura. Plunder: when 
the rule of law is illegal. New Jersey: Wiley, 2008. See also, PAFFARINI, Jacopo. Fundamental rights 
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of those with the repayment of the loan or the specific performance agreed. No-
netheless, the political conditionality of the international treaties has been the “le-
gal arm of Western civilization”, since it has legitimized and promoted normative 
transplants and adaptation along the 1990’s and the beginning of the new century. 
The more foreign investors sustained the economy of a developing country the 
fewer have been the objections by the host authority and international observers to 
the effects of a legal transplant205. 

At the same time, however, some researchers highlighted that there are few 
chances of “successful transplant” when it supposed to implement human or worke-
rs’ rights. The majority of the reports blame the plutocracy and the corruption ru-
ling the host countries with the consent of local governments – as in the World 
Bank Legal Vice Presidency “New Directions on Justice Reforms”206. Others have 
underlined that a similar lack of accountability characterizes company activities, as 
most of them did not control nor prevent misconduct and abuses by their subsidia-
ries. Even more significant is the protection granted by Western courts to the hol-
ding company, through some kind of “post-modern adaptation” of the Salomon vs. 
Salomon principle of corporate personality. Thus, it is quite impossible to establish 
any form of accountability at the “centre” of an enterprise network if the directors 
are conceived as agents appointed by the shareholders to maximize their profits. 

Beyond the explicit legal infringements, it is possible to detect some frequent 
forms of abuse which stand out as demonstration of the anxiety that stands betwe-
en the normative and the socio-political status of a corporation.

ESCAPING TAXATION 

The Panama Papers scandal reminded to public opinion that it is simple (and 
profitable) to avoid taxes through the use of offshore companies and, above all, that 
it is “lawful” in most of the cases. Contradictions in tax law recently gained more 
consideration in academic studies, as the sovereign debt crisis stresses the paradox 
of this huge amount of multinational revenues which are constantly subtracted 
from the public budget207. From this perspective, it may be said that tax policies 

205 Mc CONNAUGAY, Philip J. The Scope of Autonomy in International Contracts and Its Rela-
tion to Economic Regulation and Development, in Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 39, 
no.3, 2001, 595-656. It is interesting to read the Author’s word: «This Article distinguishes “devel-
oped” from “developing” nations in a purely functional way. Developed nations are those nations that 
enjoy fully developed legal infrastructures and the ability to effectively regulate commercial activi-
ty-principally the major industrialized trading nations of the West, perhaps along with the few most 
advanced industrialized nations of Asia. Developing nations are those nations whose judicial and 
commercial regulatory institutions lack the capacity to perform their prescribed or intended functions 
effectively, whether because the institutions do not exist, because they are under-developed, because 
they are under-funded, or because of some other disabling attribute, such as corruption»
206 World Bank Legal Vice Presidency, The World Bank: New Direction on Justice Reform. A Com-
panion Piece to the Updated Strategy and Implementation Plan to Strengthening Governance, Tackling 
Corruption, May 2012. Available at: http://bit.ly/2ocvOF2 
207 Among the most recent academic contributions, see POGGE, Thomas; METHA, Krishen. 
Global Tax Fairness. Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 173-204.

First, if the company is a socially accountable institution, shareholders’ inte-
rests cannot benefit a general preference on remaining issues, as some economic 
theories have proposed. It is at the very least dubious to say that «maximizing 
profits for equity investors assists the other “constituencies” automatically», as well 
as upholding the fiction that «the participants in the venture play complementary 
rather than antagonistic roles»202. Conflicts of interest are still endemic not just be-
tween shareholders, as a whole, and employees, local communities and costumers, 
on the other side. The rapid increase of revenues of transnational companies has 
given much more relevance to the divergences among equity owners and between 
these and the directors’ own interests. 

Second, if corporate limited liability is justified since it encourages invest-
ments which are deemed necessary for “job creation” and the implementation of 
products’ characteristics, there is nothing which justifies the automatic extension 
of that protection to its managers. Nonetheless, the last one is broadly accepted 
in the business world, although commerce is now completely different from the 
time when there was a general identification between the senior executives and the 
shareholders203.

Since the agency theory influenced most of the landmark courts’ decisions on 
corporate governance and directors’ accountability, its costs204 – not just for com-
panies’ stakeholders, but for the public in general – turned an intolerable burden. 
In order to continue the exposition, it worth distinguishing two main aspects of 
liability: one related to the corporate organization, the other to its officers. 

LEGAL MODELS CHALLENGING THE COMMONWEALTH 

Even if most of the corporate decisions – as highlighted by the studies cited 
above – come from the Chief Executive Officer (CEO) rather than the sharehol-
ders, there is a further consideration to be made. Any kind of market presumes 
some “formally-equal-actors” bargaining according to the forms permitted by State 
regulation. That is what normally happen for common people, but it does not in-
clude enterprises negotiating across national borders. International investment and 
finance law favoured Western companies, as it allows specific retaliations when the 
host or borrowing country commits treaty violations, regardless of any connection 

202 EASTERBROOK, Frank H.; FISCHEL, Daniel L. The Economic Structure of Corporate Law. 
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1991, p. 38. 
203 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit., p.85. As the A. un-
derline, the massive use of “stock options” transformed the corporate governance.
204 JENSEN, Michel C.; MECKLING, William H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure. In Journal of Financial Economics. Vol. 3, no.4, 1976, 305-360. Accord-
ing to the Authors: «We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 
(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which 
involves delegating some decision-making authority to the agent. If both parties to the relationship 
are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best 
interests of the principal. The principal can limit divergences from his interest by establishing ap-
propriate incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed to limit the aberrant 
activities of the agent». 
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main reason why Brazilians set up offshore companies is to protect their money 
from political and economic uncertainty which may occur in their country210. Even 
though offshore companies are not illegal, United Nations experts believe they are 
one of the biggest problems for equitable development and support their abolition 
in order to protect the economies of developing countries211. 

AVOIDING LIABILITY

Another central dilemma of corporate governance is represented by directors’ 
personal interest, which– as highlighted above – is frequently in contradiction with 
that of the other stakeholders. The Enron scandal in 2002 raised a strong reaction 
by the media and promoted a debate with widespread effects, also in Brazil. Beyond 
the transnational effectiveness of the Sarbanes-Oxley Act (SOX Act) – which ex-
tended its operability to US investments in foreign companies – the Brazilian Secu-
rity Exchange Commission (Comisão de Valores Mobiliários, CVM) has regulated 
some concepts which were part of internationally accepted standards of corporate 
governance. As a consequence of the introduction of generic legislation require-
ments innovative Best-Practices Codes have been drafted, especially under the di-
rection of Brazilian Institute for Corporate Governance (IBGC) and the CVM. 
Although voluntary norms have proven inadequate against CEO misconduct. If 
they may produce positive effects when applied to small and medium businesses, 
non-legislative standards for Corporate Social Responsibility lack effectiveness on 
multinationals enterprises. The huge number of subsidiaries, manufacturing sites 
or extractive locations, indeed, make it hard to carry out an effective control by the 
parent and the holding companies. For example, distances and extremely isolated 
places may be the causes of a superficial monitoring and a failure to prevent envi-
ronmental accidents, as happened in 2010 when the British Petroleum oil spilled in 
the Mexican Gulf. Those difficulties should be added to managerial self-interest, 
which, in this case, probably played an important role in covering up warnings on 
engineering problems in extractive activities and downplaying potential risks212. 

If it is always difficult to prove the responsibility of holding companies for 
abuses committed by a subsidiary in a developing country, this is because Western 
jurisprudence on this issue is nothing but an expedient to uphold the fictional se-
paration between “nodes of the same business net”. The leading case on this field 
has been the pronouncement of the US Court of Appeal (Second Circuit) which 
rejected a claim filed against Union Carbide for the environmental disaster in the 

210 That is what Marcelo Hallake, a Sao Paulo based lawyer who advise companies for the law firm 
Jones Day, has said to Forbes about his country: http://bit.ly/2j0G962 
211 See, the press conference of the Independent Expert on the promotion of a democratic and eq-
uitable international order, Alfred De Zayas: http://bit.ly/2kp4Ghy
212 Recently, an internal report leaked to Greenpeace and published by the Financial Times inform 
about a regular underestimation of incidents and stakeholders’ warnings by the British Petroleum 
managers in extractive sites in USA and Mexico. The news about the leak caused strong reactions by 
several US Congressmen: http://bit.ly/2nOVJ2l

have always been subjected to a kind of compliance with longstanding economic 
theories. Classical economic studies usually assume taxes as a cost for enterprises 
that is eventually paid by the consumer, since it is added to commodities prices. If 
this statement may be true in an ideal economy, it has been proven hard to uphold 
with reference to corporations, whose one key investment is always in legal advice 
to get around fiscal regulations. Hence, tax and offshore secrecy systems are the 
main pieces of a complicated tax-avoiding system which, however, exploits the gaps 
left by «outdated principles» of the international tax system. According to some of 
the most advanced studies: 

This flaw is the failure to treat multinationals according to the economic 
reality that they operate as integrated firms under central direction. Instead, 
a principle has become gradually entrenched that they should be taxed as if 
they were separate enterprises in each country dealing independently with 
each other. This can be referred to as the Separate Enterprise – Arm’s Length 
Principle (SE-ALP)208.

This approach was already anachronistic before the Panama Papers scandal, 
but there no agreement on the possible solutions yet. It is worth saying that the SE-
-ALP is based on the international tax treaties of 1920, when investments “beyond 
the borders” basically consisted of loans. The country where the business was based 
could tax profits, while the state of residence of the investor could tax any form 
of income (interest, royalties, dividends and fees). This basic scheme was adapted 
to multinationals without any appropriate regulation to reconstruct the corporate 
subsidiaries’ control chain. Thus, today it is quite common that multinationals have 
a «Parent company» in the country of origin and a “Base entity” – to hold assets 
and receive incomes – in a tax-haven country. The operating companies of different 
areas of the planet pass fees, royalties and interests – which are not taxed in the 
host country – to the offshore unit through a holding company based in a country 
with ad hoc tax treaties (Uruguay, Singapore, Switzerland, for example), therefore 
they are subject to no or low withholding taxes. Finally, the profits – which do not 
result from a sale activity or fees for services carried out by the operating company – 
arrive in classical tax heavens through a conduit holding company and they can be 
reinvested in loans to the firm’s affiliates or foster circuits of “shadow banking” with 
all the potential risks for the financial markets which have already been highlighted 
by some studies209. 

When the Panama Papers were published, at least 57 Brazilian politicians 
and rich citizens were named as shareholders of 107 offshore corporations. The 

208 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit., p.14ff. 
209 Among the recent contributions, see RIXEN, Thomas. Why regulation after the crisis is feeble: 
shadow banking, offshore financial centers and jurisdictional competition. In Regulation and Governance, 
Vol.7, no.4, 2013, p. 435-459.
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SELLING OFF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURES AND JOBS

The 2008 financial crisis revealed some hidden and contradictory aspects of 
the global banking system which should not be downplayed in order to advance a 
real reform proposal, as it is seems to be a priority for most Western governments’. 

First, we should start from a “founding contradiction” in financial economy: 
the fractional reserve banking. It is worth remembering that lending up to the 
90% of the money collected is an internationally accepted practice and neither 
senior managers nor the Basel Committee on Banking Supervision has ever acted 
in order to reduce this percentage. This is a money creation process in which States 
have no or very reduced control, as it is totally based on “input” (credit requests 
and borrower guarantees) processed by commercial banks. Recently, the access to 
short-term credit has been intentionally made much cheaper, officially, to increa-
se the volume of commercial affairs. Financial groups jumped into the industrial 
market attracted by simple and fast earnings. However, their first (and sometimes 
only) concern was not implementing or restoring the productive capability of a cor-
poration, but paying back credit interests and share the profits. Thus, a significant 
amount of money came into existence (and so added to the international financial 
circuit) just because the commercial banks loan it to speculators. Frequently, they 
were simple speculations, like, for example, derivative market exchanges or com-
pany take-overs directed to sale and lease-back their supplies and properties220. 
Those activities represent a danger, not only for financial market equilibrium (i.e. 
credit insolvency), but in terms of employment and national manufacturing capa-
bility. During the last twenty years, indeed, insolvent companies were bought, their 
properties sold by the directors in order to share the proceeds among shareholders, 
then leased-back to resume industrial activities for a sort period without a clear 
strategy. That is what happened to many Western enterprises which have fallen into 
crisis and immediately separated from the “healthy part” of an industrial group, as 
the UK’s MG Rover in 2004 and East Coast Railways in 2007. Their production 
was never restored, nevertheless huge profits – in the second case, backed by public 
money – were earned by some finance groups, which never had a plan to run the 
corporation, but just to “extract value” by selling its assets. The recent presidential 
elections in USA, as well as the raise of anti-EU movement, have finally disclose an 
hidden but widespread anger against the extreme freedom enjoyed by the banking 
system, which is recognized as the main responsible for the “desertification” of in-
dustrial districts and deterioration of employment conditions.

Second, this huge amount of money injected in the “real economy” (i.e. in-
dustrial business) has manipulated the traditional aims of investment activities. 
Until the 1990’s financial activity regulation was settled by national legislators, but, 
as soon as the Anglo-Americans won the “Cold War”, mandatory rules were per-

220 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit., p.34 ff.

Indian region of Bhopal. The decision was adopted on the grounds that Union Car-
bide India Ltd (UCIL) – the operative company in the location where the accident 
occurred – «is a separate entity, owned, managed and operated exclusively by Indian 
citizens in India»213. 

Thirty years later, the “separate entity approach” is still a serious obstacle to the 
recognition of joint-responsibility in lawsuits involving multinationals214. The Rio 
Doce tragedy reminded to Brazilians the human and environmental costs of ex-
tractive economy, especially when controls by the local authority are lacking215. But 
it also reminded that a locally-based enterprise (Samarco Ltd) jointly owned by 
two giants of the mining industry (the half-Australian-half-English BHP Billiton 
and the Brazilian Vale Ldt) cannot be the only responsible because its management 
is clearly “hired” by the two multinationals. Nonetheless, instead of responding to 
the local judicial authority for civil compensations, BHP Billiton and Vale have 
promoted and upheld a «Framework Agreement» for the restoration of the environ-
ment and the local communities affected by Samarco dam failure216. The Agree-
ment mandates the creation of a further legal entity – Renova Fundação – that is 
an «autonomus Fundation» which should lead the compensation of the damages, 
according to «a transparent and participative proceeding»217. 

From a broad-spectrum perspective, the aim of the entire operation is ques-
tioning both the competence and the impartiality of Brazilian justice institutions 
in dealing with such a huge catastrophe. Vale and BHP have opened a news por-
tal on their website in order to provide continuous updates on the steps toward 
restoration, in a way that may be seen as an “alternative storytelling” or a reply to 
Brazilian mass media and NGOs. Finally, there is no consensus on the amount of 
money necessary for restoration – as the Samarco assets are clearly scarce. On the 
contrary, a huge distance exists on what has been offered by BHP and Vale – as a 
result of the negotiation with the Federal and Minas Gerais governments218 – and 
what the Public Prosecutors have asked219. 

213 The decision is available in this webpage: http://bit.ly/2peErwT
214 As a result of this restrictive judicial approach, activists’ campaigns usually bring a straight focus 
on the holding company conducts, in order to obtain the attention of Western public opinion and, 
especially, political institution. 
215 For some relevant considerations on this aspect of the accident, see the Dom Philips’ article in 
The Guardian, 25 November 2015: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/nov/25/
brazils-mining-tragedy-dam-preventable-disaster-samarco-vale-bhp-billiton
216 The Framework Agreement between Samarco, Vale, BHP Billiton, the Brazilian and the Minas 
Gerais governments was ratified on 5 may 2016 by the Court of Appeal of Brasilia. However, it was 
suspended by the Suprema Corte de Justiça on the 1 july 2016, due to inadequate previous discussion 
with the Prosecutors and the local community affected. In the aftermath of this decision Vale and 
BHP declared that they will continue to promote the restoration activities as previously dealt: http://
glo.bo/2983cTI
217 That statement can be met among the BHP press releases: http://www.bhpbilliton.com/me-
dia-and-insights/news-releases/2016/10/update-samarco-7
218 On 28th July 2016, both Samarco and Vale committed themselves to provide 3 billions of Brazi-
lian reais as a first payment of the 6 billions fixed in the Framework Agreement of previous May. See, 
the announcement at http://bit.ly/2jDGqb9
219 On May the 3rd, 2016, the Ministério Pùblico Federal affirmed that the Framework Agreement 
does not consider the real magnitude of the environmental and human calamity. Thus, it asked for 133 
billions of reais as counter-claim. See http://glo.bo/1rkBOdr
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recent times, international experts have finally recommended an effective financial 
regulation as a key point to oppose systematic abuses committed by unscrupulous 
directors. It should be highlighted that those practices have found legitimacy since 
the GDP has been used as a measure of nations well-being, not just of business 
performances. So, preserving human rights and sustainable growth starts from res-
cuing economists and governments policies from the misleading parameters which 
cultivated the “GDP fetishism”. That means to build a control mechanism on the 
“money-creation process” in order to prevent any further discretionary access to 
credit not in line with some globally shared political (and not just economic) goals.

The last international summits (especially the 2017 World Economic Forum in 
Davos) considered the rebirth of political populism as an urgent issue and finally 
backed an open dialogue towards acknowledging a shortage of effective results in 
fighting wealth inequalities224. The other major concern was climate change, becau-
se the answer should not be limited to the “logistics” of industrial production – such 
as “bio-technologies” or “green energies”. The reason is that the rapid earnings from 
the injection of short-term credits prevent industrial planning and inhibit research 
innovation for sustainable commodity production225. Hence, it has been observed 
that much more could be done in reducing CO2 emissions if «the responsibility 
for money creation would be placed with an independent agency that – unlike our 
banks – would be democratic, accountable, and transparent, so money would beco-
me a truly public good»226. 

CONCLUSIONS

According to David Harvey: 

If crises are transitional and disruptive phases in which capital is reconsti-
tuted in a new form, then they are also phases in which deep questions can 
be posed and acted upon by those social movements seeking to remake the 
world in a different image227

Thus, in the current international context it may be profitable to push for fun-
damental reform and abandon “unstainable development” where corporate abuses 
are frequent. However, understanding the underlying contradiction is a prerequisite 

224 According to the World Economic Forum Global Risks Report 2017, the raising inequality per-
ceived «points to the need for reviving economic growth, but the growing mood of anti-establishment 
populism suggests we may have passed the stage where this alone would remedy fractures in soci-
ety: reforming market capitalism must also be added to the agenda».
225 As noted by HARVEY, David. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Cit. p.252: 
«Capital cannot, unfortunately, change the way it slices and dices nature up into commodity forms 
and private property rights».
226 HICKEL, Jason. To deal with climate change we need a new financial system. In The Guardian, 5th 
November 2016.
227 HARVEY, David. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. Cit. p. 14.

ceived as out-dated and more likely to improve political corruption. The Western 
blame of socialist governments of Eastern Europe fostered a sort of undisputable 
faith in the benefits of a less State-driven market, as well as a general confidence 
that events like the 1929 crisis were highly improbable in the XXI century. As no-
ted by Brian R. Cheffins: 

Coincident with the growing disenchantment with government regulation, 
during the 1980 and the 1990s market-oriented conservativisms increasin-
gly characterized theoretical analysis of private law issues in United States. 
Contractarian corporate law scholarship fell directly into the line with such 
trends since academic embraces this approach tend to share an overriding 
trust in contracts and marketplace. More concretely, they are content to pre-
sume that business participants are better positioned to structure arrange-
ments affecting companies than lawmakers and professors221.

Nonetheless, corporate governance scandals – like in the Enron case in 2004 
– have «cast some doubt on the desirability of imitating the American model»222 
and raising the key issue of directors’ liability. As the most accepted theories see 
incorporation as a way to maximize shareholders’ profits, managers are intentio-
nally overpaid to realize this purpose. This approach has heavily conditioned –as we 
have seen – the burden of proof in civil and criminal trials. It is not simple to prove 
misjudgement in commercial affairs, it becomes more difficult when the sharehol-
der interest should prevail, even against the interest of remaining stakeholders. For 
example, the current international banking system, grounded on the “fractional re-
serve”, looks unsustainable in the light of the endemic conflict of interests between 
those who deposit their money in the bank and those who hold the bank equities. 

Banks themselves wanted to put less into reserves because these funds ear-
ned very little return, and from a shareholder value point of view were not 
being used effectively. Leverage ratio crept upwards […] To encourage these 
ways of maximizing shareholder value, senior managers in banks offered their 
managers, traders, dealers and advisers bonuses that reward high returns, wi-
thout implementing an adequate risk measurement system223.

Beyond directors’ abuses, there is another set of problems that comes from 
the money creation process lead by commercial banks. The global race for GDP 
growth is shaping a twisted competition between governments policies, which 
downplays human and environmental costs of capitalism endless accumulation. In 

221 CHEFFINS; Brian, R. Corporations. Cit. p. 494. 
222 CHEFFINS; Brian, R. Corporations. Cit. p. 494.
223 CORPORATE REFORM COLLECTIVE, Fighting Corporate Abuse. cit., p. 63-4.
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VI
A JURISDIÇÃO DE URGÊNCIA PREVISTA NO 
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 

13.105/15) A PARTIR DA PERSPECTIVA CRÍTICA 
DE OVÍDIO ARAÚJO BAPTISTA DA SILVA

Jaqueline Mielke Silva228

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A tutela provisória está prevista no Livro V do NCPC (Lei 13.105/15), sendo 
subdividida em duas modalidades: tutela de urgência e tutela da evidência. A tutela 
de urgência, por sua vez, é classificada em tutela de urgência cautelar e tutela de 
urgência antecipada. Observa-se, mais uma vez, no novo diploma legal, uma forte 
influência do doutrinador italiano Piero CALAMANDREI, a começar pelo título 
do Livro V, nominado de “Tutela Provisória”.

A tutela da evidência, por sua vez, foi idealizada por Luiz FUX, contemplando 
hipóteses de cabimento, taxativamente previstas, onde há mais do que probabilida-
de, mas uma quase certeza do direito daquele que pretende a sua concessão.

O presente artigo se propõe analisar as distinções, a partir de uma perspectiva 
crítica, entre as tutelas de urgência cautelar e antecipatória. A abordagem principal 
será realizada a partir de Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA. 

228 Doutora e Mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Especialista em 
Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora 
do Curso de Pós-graduação stricto sensu da Faculdade Meridional. Professora na Escola Superior 
da Magistratura do Rio Grande do Sul – AJURIS, Escola Superior da Magistratura Federal – ES-
MAFE, Fundação Escola Superior do Ministério Público – FMP, Escola Superior da Magistratura 
do Trabalho – FEMARGS. Advogada. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8511835825514978>.

to advance any reform, therefore, strengthening academic dialogue and cooperation 
on these issues should be a priority for Brazil. Beyond the country’s distinctive 
characteristic, indeed, the features highlighted above can be found wherever mul-
tinationals invest their money. An endless accumulation of wealth is only possible 
by means of a continuous advance of the geographic borders of corporate business, 
and thus a common answer is the only way to resolve the human and environmen-
tal crises that they caused.
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[...] se todos os procedimentos jurisdicionais são um instrumento de direito 
substancial que, através destes, se cumpre, nos procedimentos cautelares ve-
rifica-se uma instrumentalidade qualificada, ou seja, elevada, por assim dizer, 
ao quadrado: estes são de fato, infalivelmente, um meio predisposto para o 
melhor resultado do procedimento definitivo, que por sua vez é um meio para 
a aplicação do direito; são portanto, em relação à finalidade última da função 
jurisdicional, instrumentos do instrumento.

Assim, a nota peculiar da instrumentalidade do processo que veicula a lide 
cautelar reside no aspecto de que ele é um instrumento de outro instrumento. O 
processo que veicula a lide cautelar – na linguagem do NCPC (Lei 13.105/15) - 
tem por escopo salvaguardar a eficácia e o resultado profícuo do pedido principal. 
Nas palavras de J.J. CALMON DE PASSOS236, ao comentar a instrumentalidade 
na sistemática adotada no CPC/73, “o processo cautelar é processo a serviço do 
processo, não processo a serviço do direito material”. 

Daí acentuar Donaldo ARMELIN237, ao comentar a sistemática adotada no 
CPC/73, que “o processo cautelar tem uma dependência genética em relação a um 
outro processo, simultâneo ou sucessivo, seja ele cognitivo, seja ele de execução”.

Como decorrência lógica da instrumentalidade, Piero CALAMANDREI re-
fere ainda ser característica da tutela cautelar (também adotada na linguagem do 
NCPC), a provisoriedade. 

A provisoriedade238 como característica da tutela cautelar

Segundo Piero CALAMANDREI, uma das características marcantes da tu-
tela cautelar é a provisoriedade. Segundo o autor, 

de tutela cautelar, até então restrita às hipóteses de sequestro, para outras situações, concluindo pela 
necessidade de conceber essa tutela de forma genérica, com o objetivo de garantir o resultado útil do 
processo. Encontra-se aí, portanto, o germe do poder geral de cautela”. BEDAQUE, José Roberto dos 
Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas sumárias e de urgência, p. 33.
236 CALMON DE PASSOS, J.J. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1984, Vol. X, Tomo I, p. 46.
237 ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro. Col. de 
Estudos de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 78.
238 Ao tratar da característica da sumariedade da cognição, no âmbito da tutela provisória, leciona 
Leonardo GRECO: “a não exaustividade da cognição não é, entretanto, a única característica da tutela 
aqui denominada de provisória, porque, conforme já tive oportunidade de acentuar, há procedimentos 
com essa característica na jurisdição de conhecimento, na jurisdição de execução e na chamada ju-
risdição voluntária. O Código de 2015 definiu como provisória, a de natureza cautelar ou antecipada 
(art. 293), de urgência ou de evidência, o que não impede que, em razão da sumariedade da cognição, 
outros procedimentos de cognição não exaustiva nele estejam previstos, como a sentença liminar 
de improcedência (art. 331), a expedição de mandado de pagamento na ação monitória (art. 701), a 
homologação da transação ou da arrematação (art. 966 § 4°), os provimentos de jurisdição voluntária 
e que, assim, também possam ser considerados provisórios)”. GRECO, Leonardo. Desvendando o 
Novo CPC. In: RIBEIRO, Darci Guimarães e JOBIM, Marco Félix (org). A tutela da urgência e a 
tutela da evidência no Código de Processo Civil de 2015. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, 
p. 111 a 137.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA TUTELA CAUTELAR 
NA CONCEPÇÃO DE PIERO CALAMANDREI229

A instrumentalidade como nota característica da tutela cautelar230

A instrumentalidade do processo cautelar, para Piero CALAMANDREI, 
significa que o mesmo tem por função proteger o resultado útil do processo princi-
pal231. Os procedimentos cautelares jamais terão um fim em si mesmos, mas estão 
infalivelmente predispostos à emanação de um ulterior procedimento definitivo, do 
qual estes preventivamente asseguram o proveito prático232.Segundo Piero CALA-
MANDREI233, os procedimentos cautelares “nascem, por assim dizer, a serviço de 
um procedimento definitivo, com a função de predispor o terreno e de preparar os 
meios mais adequados para o seu êxito”.

Há, portanto, no procedimento que veicula a lide cautelar, mais do que o ob-
jetivo de aplicar o direito, a finalidade imediata de assegurar a eficácia do procedi-
mento definitivo que servirá por sua vez a exercer o direito. A tutela cautelar é, em 
comparação ao direito substancial, uma tutela mediata: mais do que fazer justiça, 
serve para garantir o eficaz funcionamento da justiça234. 

A partir do exposto, conclui Piero CALAMANDREI235, no sentido de que

229 As características do processo cautelar para Piero CALAMANDREI continuam compatíveis 
com o NCPC (Lei 13.105/15), na exata medida em que na nova sistemática ao invés da lide cautelar 
ser deduzida em procedimento distinto da lide principal, a mesma passa a integrar o mesmo processo. 
Ou seja, o pedido cautelar e o pedido principal passarão a ser deduzidos dentro da mesma relação 
processual. Logo, plenamente possível a análise do NCPC a partir dos pressupostos da doutrina de 
Piero CALAMANDREI.
230 Neste sentido, o entendimento de José Roberto dos Santos Bedaque, verbis: “As características 
fundamentais dessa modalidade de tutela são a instrumentalidade, a provisoriedade e a sumariedade. 
Guarda com a tutela final relação de subordinação instrumental, pois visa a preservar sua efetividade, 
pelo que carece de autonomia. Por isso é provisória ou interina, ou seja, deixa de existir se o direito, 
para cuja proteção foi admitida, não for reconhecido afinal, no provimento definitivo. Tendo em vista 
a urgência que lhe é inerente, a tutela cautelar se caracteriza pela sumariedade da cognição”. BEDA-
QUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas sumárias e de urgência. 
Tentativa de sistematização. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 34.
231 Adaptando o pensamento de Piero CALAMANDREI para o NCPC (Lei 13.105/15), a ins-
trumentalidade do pedido que tem por objeto a lide cautelar significa que o mesmo tem por função 
proteger o resultado útil do pedido principal.
232 Adaptando o pensamento de Piero CALAMANDREI para o NCPC (Lei 13.105/15), o pro-
cedimento que tem por objeto a lide cautelar, nunca será um fim em si próprio, mas infalivelmente 
está predisposto à emanação de um ulterior pedido definitivo (na linguagem do NCPC), do qual estes 
preventivamente asseguram o proveito prático.
233 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares. 
Tradução da edição italiana de 1936 por Carla Roberta Andreas Basse. Campinas: Servanda, 2000, 
p. 41.
234 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 42.
235 Neste sentido, o entendimento de José Roberto dos Santos Bedaque, verbis: “Autonomia da 
função cautelar, como categoria diversa daquelas exercidas pelo juiz, foi identificada por Chiovenda, 
que, juntamente com Calamandrei, foi dos que mais contribuíram para o desenvolvimento das ideias 
a respeito dessa modalidade de tutela jurisdicional. Foi deles a primeira tentativa de ampliar a ideia 
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posição à denominação cautelar dada ao primeiro, com a denominação definitivo. 
A provisoriedade dos procedimentos cautelares seria, portanto, um aspecto e uma 
consequência de uma relação que transcorre entre os efeitos do procedimento ante-
cedente (cautelar) e aqueles do procedimento subsequente (definitivo)243, que assi-
nalaria o início da cessação dos efeitos do primeiro244.

A concepção de provisório para Piero CALAMANDREI245 tem incluída em 
seu interior a ideia de substituição e, por via de consequência, de antecipação246. 

A tutela de urgência cautelar tem efeitos provisórios não porque (ou não ne-
cessariamente) o conhecimento no qual se baseia seja menos pleno que aquele or-
dinário e deva, portanto, ser equilibrado por uma menor estabilidade de seus efeitos, 
mas porque a relação que o procedimento cautelar constitui é por sua natureza 
destinada a esgotar-se, quando o seu objetivo terá sido finalmente alcançado no 
momento em que for emanado procedimento sobre mérito da controvérsia247.

Diante do exposto, observa-se que mesmo entendendo que a provisoriedade 
tem atrelada a ideia de antecipação, ainda assim Piero CALAMANDREI afirma 
ser ela característica da tutela cautelar. Partindo desta concepção, reconhece a exis-
tência de cautelares satisfativas. 

Periculum in mora248

O periculum in mora, que é a base das medidas cautelares para Piero CA-
LAMANDREI249, não se caracteriza como o genérico perigo de dano jurídico, ao 
qual se pode remediar com a tutela ordinária250. Trata-se, especificamente, o perigo 
daquele ulterior dano marginal, que poderia derivar do atraso, tido como inevitável 

243 Na sistemática do NCPC, podemos falar – a partir da concepção de Piero CALAMANDREI – 
em provisoriedade do provimento cautelar em relação ao provimento definitivo.
244 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 27.
245 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos, p. 32.
246 Segundo Piero CALAMANDREI, “depois de ter isolado a substância do procedimento cautelar 
como antecipação provisória de certos efeitos do procedimento definitivo, dirigida a prevenir o dano 
que poderia derivar do atraso deste, [...]”.CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemá-
tico dos Procedimentos Cautelares, p. 42-43. 
247 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 33.
248 Andrea Proto PISANI (In: Per l´utilizzazione della tutela cautelare anche in funzione di eco-
nomia processuale, Il foro italiano, 1998, V. p. 8), citado por Alberto José Lafuente TORRALBA (In: 
Revista de Processo n. 156, p. 80), “entendió que las medidas cautelares podían asumir no solo la función de 
garantizar la efectividad de la tutela jurisdicional, sino también una función de economia procesal, evitando 
que la adopción de la medida debiera acompañar, siempre y necesariamente – sob pena de ineficácia -, un 
proceso de cognición plena”.
249 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 37.
250 Ao tratar do tema, refere José Roberto dos Santos Bedaque: “Importante destacar que o peri-
culum in mora, que a tutela cautelar visa a afastar, pode ser considerado em duas situações distintas. 
Na primeira verifica-se o perigo de a execução se frustrar, ante a ameaça concreta causada por deter-
minado acontecimento, que poderá tornar-se realidade antes de proferida a sentença. Outras vezes, o 
tempo necessário ao desenvolvimento do processo, por si só, representa perigo de dano ao titular do 
suposto direito”. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas 
sumárias e de urgência, p. 42.

[...] a opinião mais difundida, da qual partilham os nossos processualistas 
mais importantes, é aquela que vê um caráter constante ou ainda um caráter 
diferencial dos procedimentos cautelares na sua provisoriedade, ou seja, na 
limitação da duração dos efeitos (declarativos ou executivos) próprios desses 
procedimentos.239

De acordo com esta concepção, a tutela cautelar se diferencia de todos os ou-
tros procedimentos jurisdicionais não pela qualidade de seus efeitos, mas por uma 
certa limitação no tempo dos efeitos em si240.O doutrinador italiano adverte para a 
distinção entre provisoriedade e temporariedade, afirmando ser o primeiro termo 
mais restrito do que o segundo. Para ele, 

[...] temporâneo é, simplesmente, aquilo que não dura sempre, aquilo que, 
independentemente da superveniência de outro evento, tem por si mesmo 
duração limitada; provisório é, por sua vez, aquilo que é estabelecido para 
durar enquanto não sobrevenha um evento sucessivo, em vista e na espera 
do qual o estado de provisoriedade permanece no ínterim. Nesse sentido, 
provisório equivale a interino: ambas as expressões indicam aquilo que é es-
tabelecido para durar somente aquele tempo intermediário que precede o 
evento esperado.241

Assim, a qualificação de provisório dada à tutela cautelar significa, em últi-
ma análise, que os seus efeitos jurídicos não só têm duração temporânea, mas têm 
duração limitada àquele período de tempo que deverá transcorrer entre o emanar 
do procedimento que for veiculada a lide cautelar e a promulgação de outro pro-
cedimento jurisdicional242 que, na terminologia comum, vem indicado, em contra-

239 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 25. 
240 Segundo o entendimento de José Roberto dos Santos Bedaque, verbis: “Fala-se em provisorie-
dade no sentido de que os provimentos cautelares não são idôneos a regulamentar definitivamente 
a relação de direito material controvertida. Destinam-se a produzir efeitos pelo tempo necessário à 
prolação do provimento final. Por isso, não possuem autonomia; mantêm-se sempre ligados à tutela 
definitiva, que depende de cognição exauriente”. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cau-
telar e Tutela Antecipada: Tutelas sumárias e de urgência, p. 42
241 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 26.
242 No direito alemão, inexiste a obrigatoriedade de propositura de ação principal em determinado 
prazo, conforme refere Alberto José Lá Fuente TORRALBA, verbis: “En efecto, en el Derecho alemán, 
quien ha obtenido una medida cautelar antes del proceso no tiene la carga de interponer la demanda e nun 
determinado plazo, salvo que el juez se la imponga a petición de la otra parte (§ 926 ZPO). Por lo tanto, la 
vinculación entre medida y juicio de fondo se entiende de modo flexible: la relación de instrumentalidad con el 
proceso declarativo no se exige de modo inevitable, sino que queda en manos de la parte pasiva. Consecuencia 
de esto, es que, cada vez más, se acude a las medidas cautelares – en concreto la Leistungsverfügung o medida 
satisfactiva – como substitutivos de la resolución de fondo, en tanto que ‘procesos declarativos acelerados’. 
De este modo, la Leistungsverfügung se va consolidando en la práctica como instrumento para la solución 
definitiva de conflictos entre los particulares y en esta medida, sustituye en su función al proceso ordinário 
de declaración (vid. Gascón Inchausti. La adopción de medidas cautelares con carácter prévio a la demanda, 
Barcelona, 1999, p. 20-21)”. TORRALBA, Alberto. Revista de Processo n. 156, p. 79.



Capítulo VI - 127

dor. Estes dispositivos legais vinculam a lide cautelar à lide principal, tal como fazia 
Piero CALAMANDREI. Ou seja, a ideia de autonomia da lide cautelar em relação 
à lide principal, tal como sustentada por Ovídio BAPTISTA DA SILVA, mais uma 
vez não foi adotada pelo NCPC, consoante a seguir demonstrar-se-á.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA TUTELA CAUTELAR 
PARA OVÍDIO ARAÚJO BAPTISTA DA SILVA

A ação que veicula a tutela cautelar como modalidade de tutela pre-
ventiva

embora a doutrina aceite de um modo geral o entendimento de que a tutela 
cautelar insere-se no gênero tutela preventiva254, tal questão tornou-se polêmica, em 
virtude de certos pontos de vista sustentados por Francesco CARNELUTTI e Pie-
ro CALAMANDREI. Não se pode confundir preventividade, que é o gênero, com 
cautelaridade, que é espécie. Em determinado momento de sua construção doutri-
nária, Francesco CARNELUTTI dividiu os processos cautelares em inibitórios, 
antecipatórios e restituitórios255. Segundo Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA, 

[...] esta concepção sugerida por CARNELUTTI contribuiu decisivamente 
para que outros dois conceitos extremamente polêmicos e ambíguos se in-
serissem na teoria da ação cautelar, quais sejam o conceito de tutela cautelar 
restituitória e o de tutela cautelar antecipatória. Esta última, sem dúvida a 
mais importante e comprometida com determinados pressupostos ideoló-
gicos da nossa teoria geral, já fora tratada como cautelar por CALAMAN-
DREI (Introduzione allo Studio Sistematico del Provvedimenti Cautelari, 
1936, n. 14). As consequências dessa imprecisão conceitual refletem-se, hoje, 
de modo extraordinário, particularmente na Itália, onde uma parcela conside-
rável da doutrina defende o ponto de vista de que a essência da tutela cautelar 
é sua índole de tutela antecipatória.

Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA insere a tutela cautelar no âmbito da 
tutela de simples segurança. Todavia, distingue a mesma de outras formas jurisdi-
cionais satisfativas (o que não foi feito pela doutrina clássica italiana), que sempre 
inseriu no âmbito da tutela cautelar também as medidas satisfativas, consoante será 
melhor analisado no itens subsequentes. 

254 Na lição de João Batista Lopes “não se pode afirmar que a preventividade constitua característica 
do processo cautelar, uma vez que esse traço, de certo modo, se faz presente também na ação declara-
tória, que, à evidência, não é cautelar”. LOPES, João Batista. Medidas Cautelares Inominadas. Revista 
dos Tribunais n. 605, p. 14.
255 CARNELUTTI, Francesco. Derecho y Proceso. Traduzido por S. Sentis Melendo, 1971, p. 235

em razão da lentidão do procedimento definitivo. Segundo Piero CALAMAN-
DREI251, 

[...] é a impossibilidade prática de acelerar a prolação do procedimento defi-
nitivo que faz surgir o interesse na emanação de uma medida provisória; é a 
mora desse procedimento definitivo, considerada em si mesmo como possível 
causa de ulterior dano, que se provê a tornar preventivamente inócua com 
uma medida cautelar que antecipe provisoriamente os efeitos do procedi-
mento definitivo.

A função do procedimento que veicula a lide cautelar nasce, portanto, da re-
lação que se passa entre dois fatores: a necessidade de que o procedimento, para 
ser praticamente eficaz, seja proferido sem atraso e a inaptidão do procedimento 
definitivo para a efetividade de direitos252. É esse um daqueles casos em que a ne-
cessidade de ser breve debate-se contra a necessidade de fazer bem feito: a fim de 
que o procedimento definitivo nasça com maiores garantias de justiça, este deve ser 
precedido do regular e ponderado desenvolvimento de toda uma série de ativida-
des, ao cumprimento das quais é necessário, muitas vezes, um período não breve de 
espera; mas essa mora indispensável ao cumprimento do ordinário iter processual 
ameaça tornar praticamente ineficaz o procedimento definitivo, o qual parece des-
tinado, por amor à perfeição, a alcançar muito tarde, como a medicina longamente 
elaborada para um doente já morto253.

A adoção da concepção de tutela cautelar de Piero CALAMANDREI 
pelo NCPC (Lei 13.105/15):

a nomenclatura do Livro V do NCPC já evidencia a adoção da concepção 
de Piero CALAMANDREI relativamente à tutela de urgência cautelar: “Tutela 
provisória”. Ou seja, explicitamente, o NCPC coloca a tutela cautelar no âmbito das 
tutelas provisórias, tal como já fazia este doutrinador italiano. Todavia, não apenas 
por essa razão podemos afirmar que Piero CALAMANDREI novamente retorna 
ao cenário do direito positivo brasileiro, mas também pela redação dos artigos 294, 
296, 299 e 309, referentes a esta matéria que refletem o pensamento deste doutrina-

251 CALAMANDREI, Piero. Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 37.
252 Mais recentemente Ricci assinalou que tutela efetiva hoje, quer dizer tutela rápida. Segundo o 
autor, “o tempo razoável é mencionado também no art. 111 da Constituição como imperativo dirigido 
a evitar a demora do procedimento. Como princípio interno do processo a regra da duração do mesmo 
dentro de um prazo razoável tem como parâmetro o tipo de resultado que se quer obter; e, quando 
para obter um certo resultado parece necessário o emprego de um tempo excessivamente amplo, a tu-
tela jurisdicional garantida pelo art. 24 da Constituição requer que se explore também a possibilidade 
de melhores resultados, se estes são úteis e é possível obtê-los com maior celeridade”. RICCI. Rivista 
di Diritto Processuale, janeiro-março 2003, p.215.
253 CALAMANDREI, Piero Introdução ao Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares, 
p. 38-39.
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Assim, para o doutrinador, a função da tutela cautelar é a de proteger o direito 
da parte – sem jamais satisfazê-lo – e não a de proteger o processo, assegurando-lhe 
um resultado útil, como afirma a doutrina clássica. Esta concepção traz diretamente 
importantes consequências. A primeira delas é a de ser possível desvincular-se a 
tutela cautelar de uma lide principal259. Ou seja, se o procedimento que veicular a 
lide cautelar tem por objetivo a proteção do direito da parte não necessariamente 
ele precisará estar vinculado a uma lide principal. Trata-se da autonomia cautelar, 
proposta por Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA. A segunda das consequên-
cias desta concepção é de que o provimento cautelar poderá continuar tendo efi-
cácia mesmo após a extinção do processo que tem por objeto a principal, por uma 
simples e incontestável razão: se ele protege o direito da parte, ele deverá ter eficácia 
enquanto persistir a situação de perigo. 

A partir desta primeira proposição de Ovídio Araújo BAPTISTA DA SIL-
VA pode-se afirmar que a tutela cautelar não é sempre dependente de uma lide 
principal, porque não tem por função a sua proteção. Por outro lado, a eficácia do 
provimento cautelar poderá se conservar mesmo após a extinção da lide principal, 
pela simples razão de que o processo - que veicular a lide cautelar - não a protege, 
mas sim o direito da parte.

A partir do exposto, observa-se, com razão, que Ovídio Araújo BAPTISTA 
DA SILVA não concorda com a função instrumental da tutela cautelar, novamente 
foi adotada pelo NCPC (Lei 13.105/150. O artigo 300 do NCPC (Lei 13.105/15) 
coloca como um dos requisitos da tutela de urgência (cautelar ou antecipada) o “ris-
co ao resultado útil do processo”. Ora, este requisito contém intrinsecamente a ideia 
de proteção à lide principal, tal como defendido por Piero CALAMANDREI.

A temporariedade260 como característica essencial da tutela cautelar

A tutela cautelar é temporária porque deve durar enquanto durar a situação 
de perigo a que está exposto o interesse tutelado. Ao tratar do tema, afirma Ovídio 

259 Sem reconhecer-se a existência de cautelares satisfativas, como afirmam os doutrinadores clássicos.
260 Neste sentido, o entendimento de Fredie Didier Jr. et alii, verbis: “a tutela cautelar distingue-
-se da tutela satisfativa não apenas por terem elas objetos distintos (respectivamente, asseguração e 
certificação/efetivação), mas também porque a tutela cautelar tem duas características peculiares: a 
referibilidade e a temporariedade. A tutela cautelar é meio de preservação de outro direito, o direito 
acautelado, objeto da tutela satisfativa. A tutela cautelar é, necessariamente, uma tutela que se refere 
a outro direito, distinto do direito à própria cautela e o direito que se acautela. O direito à cautelar 
é o direito à tutela cautelar; o direito que se acautela, ou direito acautelado, é o direito sobre o qual 
recai à tutela cautelar. Essa referibilidade é essencial. Um exemplo: o arresto de dinheiro do devedor 
inadimplente é instrumento assecuratório do direito de crédito do credor. O direito de crédito é o 
direito acautelado: o direito à cautela é o direito à utilização de um instrumento processual que asse-
gure o direito de crédito. A tutela cautelar, é, ainda, temporária, por ter sua eficácia limitada no tempo. 
A tutela cautelar dura o tempo necessário para a preservação a que se propõe. Cumpre sua função 
acautelatória, perde a eficácia. Além disso, tende a extinguir-se com a obtenção da tutela satisfativa 
definitiva – isto é, com a resolução da demanda principal em que se discute e/ou se efetiva o direito 
acautelado. Por exemplo: satisfeito o direito de crédito, perde a eficácia a cautela de bloqueio de valores 
do devedor insolvente”. DIDIER JÚNIOR, Fredie et alii. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 
Salvador: Jus Podivam, 2015, p. 562),

A expressão “cautela” deriva do verbo “cavere”, que significa tomar cautela, 
acautelar-se, precaver-se. Assim, a tutela cautelar caracteriza-se como uma tutela de 
simples segurança, no sentido de que sua função principal é a de assegurar direitos, 
sem jamais satisfazer. No mesmo sentido, o posicionamento de Francisco Caval-
canti Pontes de MIRANDA256, verbis:

Além de pretensão à tutela jurídica (Rechtsschutzanpruch), à cognição com-
pleta (à sentença em sentido estrito) e da pretensão à tutela jurídica à execu-
ção – a pretensão à tutela jurídica à segurança, que é ou segurança quanto ao 
fato ou à segurança de pretensão (Anspruchssicherung). A exibição de livro, 
as vistorias e inquirições ad perpetuam rei memoriam são asseguradoras do 
fato, aí, mais estritamente, da prova; o arresto, o sequestro, a busca e apreen-
são, asseguradoras da pretensão, talvez só da prestação, o que é comum a todas 
elas é que não se libera, por elas, o devedor da obrigação, nem se satisfaz o 
credor. Não se profere decisão que tenha efeitos diretos de liberação ou de 
satisfação. Só se assegura. Ou se assegura a prova do fato, ou se assegura a pre-
tensão, portanto, à prestação a ser exigida, de futuro. Não se alude à execução 
forçada. O que importa é a distinção entre ”executar” e ”assegurar”.

Pelas razões expostas, não há que se falar em antecipação de efeitos da sen-
tença em sede de tutela cautelar. Em havendo antecipação de efeitos da sentença 
final já não estaremos mais diante de simples segurança, mas sim de antecipação de 
tutela, com satisfação. Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA retira do âmbito da 
tutela cautelar – o que jamais fez a doutrina italiana clássica – as medidas satisfati-
vas, tratando-as como antecipação de efeitos da sentença final. A construção de sua 
teoria será melhor explicitada nos próximos itens.

A situação cautelanda como pressuposto da tutela cautelar

Segundo Ovídio BAPTISTA DA SILVA257, um dos elementos a compor o 
conceito de tutela cautelar é a exigência de que exista uma situação cautelanda, 
objetivamente identificável com um direito subjetivo, uma pretensão, ou ação, ou 
mesmo uma eventual exceção da parte que o postula. A inclusão deste pressuposto 
coloca o doutrinador em divergência com a doutrina dominante, que confunde 
tutela cautelar com tutela do processo e apenas indiretamente e por via reflexa po-
dendo proteger o direito da parte. Segundo ele258, “temos constantemente insistido 
em que o objeto da proteção cautelar há de ser sempre, primariamente, um direito 
da parte, ou uma pretensão ou ação, [...].”

256 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 
Tomo VIII. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 293.
257 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1999, p. 83.
258 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 83.
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A partir do momento em que Piero CALAMANDREI adota a provisorieda-
de como um dos elementos característicos da tutela cautelar, ele acaba por inserir 
no âmbito da tutela cautelar os provimentos antecipatórios. Ou seja, na concepção 
deste doutrinador não há que se falar em antecipação de tutela como uma categoria 
distinta da tutela cautelar. Não é demasiado salientar que a concepção de Piero de 
CALAMANDREI de provisoriedade é a mesma de Ovídio Araújo Baptista da 
SILVA e de Lopes da COSTA. Para ele a ideia de provisório pressupõe a substitui-
ção por algo definitivo e, consequentemente, de antecipação.

A consequência marcante do modelo proposto por Piero CALAMANDREI 
é que, partindo da ideia de que a tutela cautelar é provisória, ele reconhece a exis-
tência de cautelares satisfativas no sistema. Já Ovídio Araújo BAPTISTA DA SIL-
VA, partindo de uma base absolutamente diversa (temporariedade), jamais vai reco-
nhecer que a tutela cautelar possa implicar em satisfação. A tutela cautelar tem por 
objeto único e exclusivo a segurança de direitos. Em havendo satisfação, estaremos 
diante de uma categoria distinta, que é a tutela antecipada. Ou seja, no âmbito de 
sua concepção de tutela cautelar, não há que se falar em cautelares satisfativas.

Pode-se afirmar, resumidamente, que os provimentos cautelares para Ovídio 
Araújo BAPTISTA DA SILVA devem ter duração limitada no tempo, no plano 
jurídico (normativo), de modo que não lhe seja atribuída a qualidade de um julga-
mento definitivo, protegido pela coisa julgada. Igualmente haverão de ser temporá-
rios em seus efeitos fáticos, a fim de não causar ao demandado um dano irreparável, 
no caso de a sentença do processo destinado a certificar a existência do direito 
acautelado concluir por sua inexistência266.

A iminência de dano irreparável

Para Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA267, o periculum in mora não seria 
um requisito necessário à concessão da tutela cautelar, mas sim o risco de dano imi-

266 Neste sentido, o posicionamento de Pontes de MIRANDA, verbis: “Medidas provisórias: seriam, 
pois, provimentos jurisdicionais limitados no tempo, provimentos que não são, de uma vez por todas, 
interinos, como também são chamados. Alude-se a algo de definitivo que ainda não ocorreu; porque 
limitada no tempo também é a condenação a pagamento de alugueres futuros até o ano tal, ou a 
eficácia das sentenças [...]. A provisoriedade, como qualidade de estar a ação assegurativa em relação 
com outra, não poderia bastar à definição das medidas de segurança porque em todo adiantamento de 
cognição (declaração, condenação, constituição) ou de execução há provisoriedade [...] e não há me-
dida de segurança. Em certas ações executivas, esse caráter de cognição provisória é elemento mesmo 
de subclassificação [...]”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código 
de Processo Civil, p. 301.
267 Segundo o autor, “a locução periculum in mora não é correta, mas ambígua. Na verdade, a tutela 
cautelar legitima-se porque o direito, carente de proteção imediata, poderia sofrer um dano irrepa-
rável, se tivesse de submeter-se às exigências do procedimento ordinário. O que a tutela cautelar 
pretende é, efetivamente, se não suprimir, ao menos reduzir, até o limite do possível, os inconvenientes 
que o tempo exigido para que a jurisdição cumpra sua função poderia causar ao direito necessitado de 
proteção urgente. [...] Se, no entanto, estivermos a imaginar um remédio contra a demora (periculum 
in mora), provavelmente seremos levados a conceber algum meio de antecipar a proteção jurisdicional, 
outorgando, desde logo, a tutela que somente seria outorgada no final do procedimento ordinário”. 
BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
42.

Araújo BAPTISTA DA SILVA261 que o “provimento cautelar igualmente deve ser 
temporário no sentido de que a sentença que o contém jamais poderá adquirir a 
indiscutibilidade que torna permanente a coisa julgada material”.

A distinção entre provisoriedade e temporariedade também se revela essencial 
para Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA262. A partir do momento em que con-
cebermos a tutela cautelar como temporária e não provisória, podemos nos livrar da 
confusão existente no âmbito da doutrina e da jurisprudência entre tutela cautelar 
e tutela antecipatória263. O NCPC (Lei 13.105/15) mantém “viva” essa confusão, a 
começar pelo título do Livro V (“Tutela Provisória”).

O exemplo do jurista português Lopes da COSTA264 é bastante ilustrativo 
para a compreensão da diferença entre os conceitos de temporário e provisório. Os 
andaimes em uma construção são temporários e não provisórios. Eles devem per-
manecer até que o trabalho exterior de construção do prédio seja ultimado. Eles são, 
porém, definitivos, no sentido de que nada irá substituí-los. Essa temporariedade, 
no entanto, difere do modo como o desbravador dos sertões se serve da barraca 
onde acampa, até que possa construir uma habitação definitiva. A barraca, neste 
caso, desempenha uma função provisória, posto que seja substituída pela habitação 
definitiva. Ou seja, o provisório é sempre trocado por um definitivo.

No exemplo de Lopes da Costa, se seguirmos a concepção de Ovídio BAP-
TISTA DA SILVA de tutela cautelar, a mesma equivalerá aos andaimes, enquanto 
que a construção equivale ao direito da parte. Assim como os andaimes permane-
cerão enquanto durar a construção, a eficácia do provimento cautelar perdurará 
enquanto durar a situação de perigo. Já as barracas equivalem à antecipação de tu-
tela na exata medida em que elas antecipam a moradia definitiva. Segundo Ovídio 
BAPTISTA DA SILVA265,

[...] é significativo o emprego do verbo trocar feito por Lopes da Costa, para 
tornar evidente a identidade intrínseca que deve existir entre o provimento 
cautelar, tal como o concebeu CALAMANDREI, e o provimento definitivo, 
já que aquele deverá ser ‘trocado’ por este. Ora a barraca utilizada pelo des-
bravador do sertão só poderá ser substituída pela habitação definitiva porque 
também ela serviu (teve a função) de habitação. O provisório poderá ser subs-
tituído pelo definitivo se houver entre ambos, como observou CALAMAN-
DREI, uma identidade entre seus efeitos, de modo que o provisório tenha a 
mesma natureza do definitivo, pelo qual haverá de ser trocado. Em última 
análise: se for uma antecipação do definitivo.

261 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 78.
262 Como também para Piero CALAMANDREI.
263 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 78.
264 COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Medidas Preventivas. Livraria Bernardo Álvares Editora, 
1958, p. 16.
265 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 79
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procedimento demorado, pois a urgência é uma premissa constante e inarredável de 
todo o provimento cautelar.

Exigir-se cognição exauriente do magistrado quando ele fosse convocado a 
prestar tutela cautelar, além de supérfluo e inútil seria incompatível com a urgência 
que se impõe em se tratando de tutela cautelar. 

O juízo de verossimilhança desempenha, em verdade, uma função de relevân-
cia mais profunda, relativamente à função cautelar e, de modo geral, com relação 
a todo o fenômeno jurisdicional. Pode-se dizer que o juízo de mera plausibilidade 
do direito para cuja proteção se invoca a segurança é não apenas pressuposto, mas 
igualmente limite desta modalidade especial de atividade jurisdicional. Com efeito, 
a proteção cautelar não pressupõe somente a simples aparência do direito a ser 
tutelado, mas exige que ele não apareça ao julgador como uma realidade evidente e 
indiscutível272.

Se o direito apresenta-se como uma indispensável evidência, a resposta juris-
dicional não deverá mais ser a tutela de simples segurança, e sim alguma forma de 
tutela definitiva e satisfativa.

Não é demasiado salientar que o tempo é um fator indispensável em qualquer 
ordenamento jurídico real. As leis do processo poderão reduzir os inconvenientes 
que o tempo provoca, inevitavelmente, na vida dos direitos, procurando afeiçoá-las 
às exigências do caso concreto, porém sem jamais suprimir inteiramente o fator 
temporal. A tutela cautelar é um dos modos de reduzir-se os inconvenientes que o 
tempo causa no processo.

Segundo Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA273,

[...] esta luta constante contra o tempo que não apenas o juiz, mas igualmen-
te, o legislador e o próprio doutrinador de processo desenvolvem buscando 
reduzir sua influência, de modo que haja sempre a maior aderência possível 
entre a estruturas e as exigências de cada espécie de direito e o correspon-
dente instrumento processual criado para dar-lhe efetiva vigência prática, 
este anseio pela efetividade dos direitos subjetivos reconhecidos pela ordem 
jurídica, é que tem determinado o descomunal crescimento não só da tutela 
cautelar, mas das outras formas de tutela sumária não cautelares. A civilização 
moderna pós-industrial, marcada pela pressa, pelas mudanças vertiginosas, 
que funciona preponderantemente com base na aparência determinada pela 
inevitável superficialidade de nossos contatos sociais, é a causa determinante 
desse fenômeno, que se avoluma na mesma proporção em que se exacerba a 
inadequação do procedimento ordinário, como resposta jurisdicional capaz 
de atender às exigências impostas pela consciência jurídica contemporânea.

272 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 70.
273 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 71.

nente268. É a emergência de dano iminente que condiciona os demais pressupostos 
da tutela cautelar. Segundo ele, o conceito de periculum in mora está atrelado a 
concepções de natureza satisfativa. Ou seja, sempre que houver risco da demora, 
antecipa-se, e, consequentemente, haverá satisfação. Assim, a ideia de periculum 
in mora está muito mais adequada à tutela antecipada do que à tutela cautelar. Ao 
tratar do tema, refere Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA269:

Se acompanharmos, desde o direito medieval, a genealogia do conceito mo-
derno de dano irreparável, veremos que a distinção apenas ensaiada pelos 
juristas medievais entre esse conceito e outro que lhe era correlato, de pericu-
lum in mora, se fez no sentido de vincular este último ao conceito de execu-
ção provisional, pelo natural desenvolvimento de uma ideia imanente que lá 
já estava e na distinção que então se fazia entre os casos de damnum irrepa-
rabile emersum sit e outros casos em que a urgência impunha a aceleração da 
tutela satisfativa, em virtude daquilo que os juristas indicavam como sendo 
periculum in mora. Vimos amplamente o desenvolvimento dialético por que 
passou o conceito de periculum in mora, até definir-se, modernamente, como 
pressuposto declarado para a execução provisória, mantendo-se, assim, fiel às 
suas origens medievais.

Para Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA270, seria anacronismo insistir no 
conceito de periculum in mora como pressuposto para a tutela cautelar. Aqueles 
que ainda perseveram no equívoco, jamais poderão fazer, adequadamente e com a 
necessária coerência, a distinção entre uma medida cautelar e outras provisões de 
natureza satisfativa, concedida como medida antecipatória, que corresponda à exe-
cução provisional urgente, fundada no periculum in mora. O NCPC (Lei 13.105/15) 
continua vinculando a tutela cautelar ao perigo da demora, reiterando o anacronis-
mo do CPC/73.

Sumariedade da cognição

A demanda que veicula a lide cautelar é dotada de cognição sumária271 não apenas no 
ponto de vista material (conhecimento perfunctório das matérias), como também 
exige uma forma sumária de procedimento por via do qual ela haverá de se realizar. 
Obviamente que não se pode pensar uma tutela de simples segurança através de um 

268 Pontes de MIRANDA, ao tratar do tema, leciona: “a urgência só por si não caracteriza as me-
didas cautelares, pois nada é mais urgente que os preceitos cominatórios [...]. Por isso mesmo, se há 
periculum in mora, iminente, há pedido da caução de dano infecto [...]; o perigo justifica a urgência; 
o perigo iminente, a cautela.” PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao 
Código de Processo Civil, p. 301.
269 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 73.
270 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Do Processo Cautelar, p. 73
271 Sobre cognição vide: Kazuo WATANABE. Da Cognição do Processo Civil, 3ª ed., 2005.
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a obter segurança do direito litigioso, mas sua satisfação imediata, embora 
provisória e sujeita ser confirmada pela sentença final.276

Distinções entre tutela cautelar e tutela antecipada a partir da teoria de 
Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA277

A partir da teoria de Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA, pode-se traçar 
algumas distinções elementares entre tutela cautelar e tutela antecipada. Segue qua-
dro sinótico:

Tutela cautelar Tutela antecipada
Autonomia procedimento Não há que se falar em autonomia procedi-

mental.

Assegura direitos sem jamais 
satisfazer o direito da parte

Antecipa efeitos da sentença final, satisfazen-
do o direito 

da parte.

Temporariedade Provisoriedade

Segurança da execução Execução para segurança

Risco de dano iminente Perigo de dano irreparável

De acordo com a teoria supra declinada, observa-se que tutela antecipada e 
tutela cautelar são modalidades de tutela de urgência que não se confundem, con-

276 Pontes de MIRANDA, ao tratar do tema, refere que “na principiologia das medidas cautelares 
ou preventivas fora da lide, o que importa é a pretensão à segurança, segundo a síntese que superou 
dois princípios (tese e antítese): o de que só se executa ou só se restringe poder de outrem, depois da 
cognição (princípio da inexecutabilidade antes de completa cognição); o de que os direitos devem ser 
protegidos antes e depois de violados, isto é, o princípio da tutela preventiva, que o vulgo exprime 
no provérbio não jurídico ‘ mais vale prevenir que remediar’. A síntese compôs a pretensão à tutela 
jurídica preventiva, nos casos de perigo da demora (art. 675). A segurança basta-se a si mesma, se é 
conteúdo de ação”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 
Processo Civil, p. 295.
277 Luiz Guilherme MARINONI e Daniel Francisco MITIDIERO, ao tratar do tema, lecionam: 
“A tutela cautelar destina-se a assegurar uma situação jurídica ou a efetividade da tutela do direito ma-
terial. É caracterizada pela instrumentalidade e pela referibilidade. A tutela cautelar é instrumento da 
tutela satisfativa, na medida em que objetiva garantir a sua frutuosidade. Sempre se refere a uma tutela 
satisfativa do direito. A tutela antecipatória, de outra parte, é satisfativa do direito material, permitin-
do a sua realização – e não a sua segurança – mediante cognição sumária ou juízo de verossimilhança. 
A tutela antecipatória, de lado hipóteses excepcionais, tem a mesma substância da tutela final, com a 
única diferença de que é lastreada em verossimilhança. A tutela antecipatória é a tutela final fundada 
em cognição sumária. A tutela antecipatória não é instrumento de outra tutela. A tutela antecipatória 
satisfaz o demandante, dando-lhe o que almejou ao propor a demanda. O autor não quer outra tutela 
além daquela obtida antecipadamente, diversamente do que sucede quando pede tutela cautelar, sem-
pre predestinada a dar efetividade a uma tutela jurisdicional do direito. A tutela antecipatória também 
não aponta para uma situação substancial diversa daquela tutelada, ao contrário da tutela cautelar, que 
necessariamente faz referência a uma situação tutelável ou a outra tutela do direito material”. MARI-
NONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel Francisco. Código de Processo Civil – Comentado 
artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 738.

Diante do exposto, não seria correto supor que todas as modalidades imagina-
das pela ciência para superar a morosidade natural do processo possam ser reunidas 
apenas numa espécie e identificadas como tutela cautelar.

A doutrina europeia contemporânea tem procurado distinguir no campo ge-
nérico o que convencionou chamar-se tutela urgente, os provimentos cautelares 
e os provimentos – interinais ou até mesmo finais e definitivos – não cautelares. 
Federico Carpi274 chama a atenção para o crescimento da tutela de urgência, pro-
curando estabelecer a separação conceitual entre os provimentos cautelares e os 
demais provimentos igualmente tomados sob o signo da urgência mas que não se 
confundem com os primeiros.

A partir do exposto, é correto afirmar que a tutela cautelar, em razão da urgên-
cia, sustenta-se necessariamente em simples juízo de verossimilhança, traduzido em 
cognição sumária. Todavia, nem todas as modalidades de cognição sumária serão 
necessariamente cautelares.

Segurança da execução e execução para segurança

A tutela cautelar tem por objetivo assegurar a realização de direitos, o que im-
plica em afirmar-se a existência da segurança de uma execução. Em contrapartida, 
a tutela antecipada implica na execução para segurança, na exata medida em que 
há a antecipação de efeitos, com satisfação, de modo a evitar-se o perecimento de 
direitos. Segundo Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA275, para

[...] compreender melhor a natureza da tutela de simples segurança (cautelar, 
é necessário distingui-la das formas de execução provisória, segundo produza 
a atividade jurisdicional como resultado de uma simples “segurança-da-exe-
cução” ou, ao contrário, seu resultado seja uma ”execução-para-segurança”. 
Quem executa para segurança antes de mais nada executa, ao contrário de 
quem apenzas assegura uma futura execução. Quem, ante uma situação de 
urgência que faça periclitar a incolumidade do direito, desde logo, o realiza, 
obtendo do juiz antecipadamente o mesmo resultado que somente a sentença 
final lhe poderia dar, se a demanda fosse procedente, não se teria limitado 

274 “Non per niente il carattere sommario della cognizione è un dato comune, ma non unificante a 
causa della diversità di disciplina e di effetti. Per questo ritengo necessario effetuare una tripartizioni 
che permetta di avvicinarci meglio al tema a seconda che tratti di tutela di urgente satisfativa auto-
noma, satisfattiva interinale, cautelare vera e propria” (La Tutela d´urgenza, Atti del XVº Convegno 
Nazionale, Bari, 1985, p. 56). Do mesmo autor: “Non sfuggono le diversità che intercorrono fra i 
provvedimenti menzionati, i quali perà, oltre as essere applicazioni della c.d. tecnica dell´anticipazio-
ne, mettono in luce un aspetto di politica legislativa, a mio aviso assai interessante, e cioè mostrano 
che le riforme più significative sul piano processuale di questi ultimi tempi hanno privilegiato forme 
di tutela interinale, rispetto all´acertamento definitivo del diritto, in altre parole, è chiaro che si è 
ritenuto di sacrificare la ponderatezza della decisione com conscienza che la rapidità è un elemento 
essenziale pel l´attuazzione della tutela giurisdizionale, nella dimensione garantistica dell´art. 24 cost., 
pensando, non a torto, che troppo spesso lo strumento processuale ordinario se rivela inadeguato”. 
CARPI, Federico. Provvedimenti Interinali di Condanna, Esccutorietà e Tutela delle Parti, in Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1977, p. 619.
275 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Curso de Processo Civil, p. 43.
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A TÉCNICA PROCESSUAL DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA ADOTADA PELO DIREITO ITALIANO280

A reforma ocorrida no Direito Processual Civil italiano, no ano de 2005, aban-
donou o padrão acessório que tradicionalmente caracterizava281a tutela de urgência 

280 Sobre o tema, vide também: Elena Marinucci (In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile, jan.-fev. 2007. La Stabilità dei Provvedimenti Cautelari in Matéria di Proprietà Intelettuale ed 
Industriale alla Luce del D.LGS N. 140/2006); Hildegard Massari (In: Rivista Trimestrale di Diritto 
e Procedura Civile, abr. - junh. 1996. La stabilità del Provvedimento Cautelare nel Processo Civile 
Tedesco); Ulisse Corea (In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, out-dez 2006. Autono-
mia Funzionale della Tutela Cautelare Anticipatoria); Clarice Delle Donne (In: Rivista Trimestrale 
di Diritto e Procedura Civile, mar. 2006. Il difficile cammino della parità delle armi e dell´effetività 
della tutela nel processo cautelare: il caso dei provvedimenti di ripristino); Maria Francesca Ghirga 
(In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Jul-Set. 2005. Le nuove norme sui procedimenti 
cautelari); Dino Buoncristiani (In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Jun. 2006. Sis-
tema dei referes: tutela cautelare dal pregiuizio e tutela urgente senza pré-giudizio); Sergio Menchini 
(In: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Jun-Set. 2006. Nuove forme di tutela e nuovi 
modi di risoluzione delle controversie: verso il superamento della necessita dell´acertamento com 
autorità di giudicato).
281 Neste sentido, o sistema italiano, que adotou a “instrumentalidade atenuada” nas medidas caute-
lares, não fazendo distinção entre as mesmas e os provimentos antecipatórios. Ao abordar a tutela de 
urgência no Direito italiano, refere Alberto José Lafuente TORRALBA: “El art. 669-octies del Codi-
ce di Procedura Civile (en adelante, CPC), incluido entre las normas generales de los procedimientos 
cautelares, establece en su párrafo 1º que, en caso de la tutela cautelar ante causam – es decir, la conce-
dida antes del comienzo del proceso -, el juez debe fijar un término perentorio no superior a sessenta 
días para el inicio del juicio de fondo. Si no se le da comienzo tempestivamente, en tal caso la medida 
adoptada pierde su eficácia, y lo mismo sucederá si el proceso principal se extingue una vez entablado 
(art. 669-novies, párrafo 1º). Estas reglas responden el clásico principio de instrumentalidad de las 
medidas cautelares, que ligan su suerte a la del proceso declarativo cuyo resultado tiendem a asegurar. 
El proceso de cognición marca el horizonte de la tutela cautelar; mas allá de sus limites, la medida 
no puede subsistir, está condenada a una muerta segura. Las cautelas se encuentram a servicio del 
proceso pincipal, están pensadas em función de ese proceso, precisamente para evitar que la sentencia 
que lo culmine se convierta en una declaración retórica, vacía de contenido, sin posible proyección en 
la realidad. Por ello, la incoación y desarollo del juicio de fondo es condición necesaria para la vigen-
cia de la medida; sin dicho juicio, las medidas cautelares no tienen razón de ser. No obstante, en los 
últimos años se ha venido produciendo en Itália una revisión de estos plantamientos, bajo la presión 
insoslayable de una administración de justicia cada vez más desbordada y de la creciente dilatación de 
los procesos. Esta apremiante coyuntura la impulsado una nueva evolución de la tutela cautelar, tan 
radical que conmueve los mismos princípios que la inspiran. En efecto, se ha buscado en las medidas 
cautelares un revulsivo para aliviar el atasco de los tribunales y agilizar la actividad jurisdiccional: han 
dejado de ser meros instrumentos del proceso declarativo, para emanciparse de él y convertirse en 
una alternativa al mismo, más rápida y de resultados más inmediatos”. A ideia de instrumentalidade 
das medidas urgentes foi atenuada no âmbito do processo societário, através do Decreto Lei 5, de 
17.01.2003. E, pouco depois, generalizada para todo o processo civil através do chamado “Decreto 
competitività” (D.L. 35 de 2005), convertido na Lei 80 de 14.05.2.005. Conforme refere Alberto José 
Lafuente TORRALBA (In: Ob. cit., p. 80), comentando essas alterações legislativas, “en su nueva 
redacción, el art. 669-octies, párrafo 6º, libera el nexo de instrumentalidad a las ‘medidas de urgencia 
emitidas conforme al art. 700 y las otras medidas cautelares idóneas para anticipar los efectos de la 
sentencia de fondo, previstas por el código civil u otras leys especiales, así como las medidas emitidas 
como consecuencia de denuncia de obra nueva o dano temido conforme al art. 688. Estas medidas 
cautelares anticipatorias – es decir, que no se limitan a conservar la situación existente en el momento 
de plantearse el litígio, sino que adelantan la eficacia de la sentencia – pueden adquirir uma vida au-
tonoma: pueden resolver, en el momento y por el momento, el conflicto entre las partes, sin precisar 
de una ulterior actividad de cognición. Cuando se conceda este tipo de cautela, el juez ya no deberá 
fijar término alguno para el inicio del juicio de fondo: la medida puede prolongar su eficácia indefi-
nidamente, sin necessidad de promover y mantener con vida un proceso declarativo. De este modo, 
las medidas cautelares anticipatorias, dentro del sistema italiano, se configuran no solo como medios 
instrumentales respecto de la tutela declarativa, sino que, al mismo tiempo, cuando concurran las con-

trariamente ao posicionamento de Piero CALAMANDREI, que inclui as medidas 
satisfativas no âmbito da tutela cautelar.

Todavia, não poderíamos deixar de mencionar, contrastando os institutos, a 
importante observação de Teori Albino ZAVASCKI278 no sentido de que as me-
didas cautelares e as antecipatórias identificam-se por desempenhar função cons-
titucional semelhante, qual seja, a de propiciar condições para a sobrevivência har-
mônica dos direitos fundamentais à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição. 
Paulo Afonso Brum VAZ279, citando CONIGLIO, complementa afirmando que 

[...] ambos os institutos têm assento constitucional no princípio da inafas-
tabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, inc. XXXV), de cujo enunciado 
brota o direito fundamental à efetividade da prestação jurisdicional, e reve-
lam conformação de relevante interesse público, na medida em que deve o 
Estado – detentor do monopólio da jurisdição – envidar todo o esforço para 
proporcionar aos jurisdicionados a concretude deste direito, concebendo ins-
trumentos processuais necessários.

A partir do exposto, é possível verificar-se a contradição interna do NCPC 
(Lei 13.105/15). De um lado, podemos afirmar que o novo diploma legal adotou 
a concepção de Ovídio Araújo BAPTISTA DA SILVA, ao subdividir a tutela de 
urgência em tutela antecipada e tutela cautelar. 

Entretanto, o legislador manteve a teoria de Piero CALAMANDREI no Li-
vro V da Parte Geral do NCPC (Lei 13.105/15), consoante amplamente demons-
trado nos itens anteriores. Em razão dessa incongruência do sistema processual civil 
brasileiro, que contém duas teses antagônicas – que partem de linhas diversas, que 
jamais vão se encontrar – faz persistir uma dúvida entre os operadores do direito: as 
cautelares satisfativas deixaram de existir no NCPC (Lei 13.105/15)? 

Na verdade, mais uma vez legislamos mal, partindo de pressupostos antagô-
nicos dentro de um mesmo código. Evidentemente que, a partir do momento em 
que foi positivada a tutela de urgência antecipada, não haveria mais que se reco-
nhecer a tutela de urgência cautelar satisfativa. Todavia, como o legislador adotou 
como característica também da tutela de urgência cautelar, a provisoriedade, haverá 
sustentação teórica para que muitos continuem reconhecendo a existência de cau-
telares satisfativas (já que a provisoriedade tem incluída em seu interior a ideia de 
satisfação).

278 I ZAVASCKI, Teori Albino. Medidas Cautelares e Medidas Antecipatórias: Técnicas Diferen-
tes. Função Constitucional Semelhante. Revista de Processo n. 82. Ed. Revista dos Tribunais, p. 68.
279 VAZ, Paulo Afonso Brum. Revista do Tribunal Regional Federal – 4ª Região. Porto Alegre, a. 
17, n. 62, 2006, p. 45-46.
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ulterior prestação definitiva em processo principal285. Trata-se, evidentemente, de 
um caminho bastante diferente daquele trilhado no Código brasileiro, onde tutela 
cautelar e tutela antecipada são traçadas como fenômenos distintos, sendo submeti-
do, por essa razão a regime processual diverso. Para o Código Italiano, a antecipação 
de tutela surge como ampliação do poder geral de cautela, continuando sob o rótulo 
de medida cautelar, mas com papel distinto a cumprir no âmbito da jurisdição286.

A tutela antecipada perde na Itália a principal característica das medidas ge-
nuinamente cautelares: deixa de ser um instrumento vinculado à garantia de efi-
ciência do processo principal; deixa de ser um acessório de outro processo, para 
buscar, a própria ação cautelar, uma completa definição do conflito jurídico (litígio). 
O que a distingue da ação ordinária é apenas a sumariedade do acertamento e a 
rapidez com que se alcança o provimento a tutelar. Afasta-se, portanto, do regime 
clássico da tutela cautelar típica para enveredar por um procedimento autônomo, 
que, posto se desenvolva plenamente em contraditório, se apresenta como célere e 
sumário, não produzindo coisa julgada.

Nos termos do novo art. 669-octies, do Código de Processo Civil italiano, não 
mais se assinala um prazo para que a ação principal seja proposta, em seguida ao 
deferimento de medida cautelar satisfativa, de antecipação de efeitos de sentença 
de mérito. A falta de sua propositura não conduz mais à ineficácia do provimento.

Ao invés de preparar o futuro provimento de um processo principal, a ação 
cautelar antecipatória, por não produzir res iudicata material, não gera preclusão em 
torno de seu provimento, nem adquire autoridade de coisa julgada. Em razão dessa 
circunstância, a instauração de um futuro processo ordinário, de cognição plena, 
não fica prejudicada, se alguma das partes entender de buscar novo pronunciamen-
to judicial sobre o mesmo litígio.

Segundo Franco Cipriani287, os provimentos cautelares antecipatórios acaba-
ram por ser cautelares apenas no modo de dizer. Isto porque, doravante, no direito 
italiano, mostram-se claramente distintos dos provimentos cautelares. Em contra-
partida, Girolamo MONTELEONE288 sustenta que na atual perspectiva, as medi-
das antecipatórias no Código Italiano 

285 Para Giuseppe TARZIA, os pontos importantes da reforma são: “[...] viene escluso l´onere di 
iniziare il provvedimenti d´urgenza e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti 
della decisione di mérito; b) conseguentemente è stabilito che l´eventuale estinzione del processo di 
mérito non determina l´inefficacia della misura cautelare già concessa [...] e) è espressamente speci-
ficato che´in nessun caso l´autorità del provvedimento cautelare è invocabile in um diverso processo”. 
TARZIA, Giuseppe. Il processo cautelare. 2 ed. Padova: Cedam, 2004, p. 227.
286 Segundo Leo Querzola, “per la dottrina maggioritaria, la riforma riguarderebbe i provvedimenti 
idonei ad anticipare gli effetti della decisione di rito; non si estenderebbe dunque automaticamente 
a tutti i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. (quest´ultima norma si applicherebbe onde ‘assicurare’ gli 
effetti della decisione di mérito, il che è concetto diverso da ‘anticipare’.” QUERZOLA, Leo. Tutela 
cautelare e dintorni: contributo allá nozione di ‘provvedimento anticipatorio. Rivista Trimestrale do 
Diritto e Procedura Civile. Set. 2006, p. 795.
287 CIPRIANI, Franco. Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie. Il giusto proceso civile. Bari, 
n. 1/2006, p. 26-27
288 MONTELEONE, Girolamo. Manuale di Diritto Processuale Civile. Vol. 2. 4 ed. Padova: 
Cedam, 2007, p. 357.

nesse respectivo sistema282, para adotar um sistema similar ao do référé francês283, 
onde prevalece a autonomia e a sumariedade das ações cautelares satisfativas284.

Embora qualificando-as como modalidade do poder geral de cautela, o direito 
italiano retira das medidas antecipatórias o papel de instrumentalizar ou preparar 

diciones necesarias y las partes presten su aquiescencia, pueden sustituir a la sentencia y cumpir una 
función equivalente a ella. Una vez adoptada la medida cautelar, cada parte deberá realizar sus propias 
valoraciones y decidir si le interesa o no, iniciar un proceso declarativo, con los gastos de energia, 
tiempo y dinero que este comporta. En particular, el beneficiario de la medida apreciará si le conviene 
darse por satisfecho con el resultado obtenido en via cautelar y renunciar a la verificación plena de su 
derecho mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada. Y la parte vencida apreciará si le interesa 
ariesgarse a entablar um juicio y esforzarse por desvirtuar las valoraciones sumarias hechas por el juez 
al conceder la cautelar”. TORRALBA, Alberto José Lá Fuente. Revista de Processo n. 156, p. 78.
282 Sérgio CHIARLONI: “Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella del proceso civile”), critica 
a legislação que introduziu o procedimento cautelar uniforne no Código de Processo Civil italiano, 
pois não distingue os provimentos cautelares dos provimentos antecipatórios. CHIARLONI, Sérgio. 
Prime riflessioni sui valori sottesi alla novella del proceso civile. Rivista di Diritto Processuale, 1991, 
p. 672-673. Alberto José Lafuente TORRALBA, ao comentar o posicionamento de CHIARLONI, 
refere: “El autor consideraba un error que dicha reforma hubiera sometido a las mismas reglas todas 
las cautelas, sin distinguir entre medidas conservativas, cuya relación de instrumentalidad con el pro-
ceso de cognición desciende ‘de la naturaleza de las cosas’, y las denominadas anticipatorias, en las que 
el nexo de instrumentalidad no es más que el resultado de una elección de política legislativa. A juicio 
del autor, se había perdido una buena ocasión para separar la disciplina de ambos tipos de cautelas, en 
el sentido de ‘disolver en nudo de correlación necesaria entre medida anticipatoria y juicio de fondo’, 
de modo que la no incoación de este no fuera sancionada con la ineficácia da medida.”. TORRALBA, 
Alberto José Lá Fuente. Revista de Processo n. 156, p. 78.
283 Enquanto o direito italiano se esforçava para incluir no poder geral de cautela a possibilidade de 
medidas de caráter satisfativo, o direito francês aperfeiçoava seu antigo instituto do référé para acelerar 
a prestação jurisdicional (NCPC francês, arts. 808 a 810; 848 a 850; 872 e 873). Atuava, portanto, no 
campo da sumarização do procedimento cognitivo (e não da cautelaridade), para realizar a tutela de 
urgência satisfativa. Uma das características básicas que torna o instituto processual francês do refere 
é sua autonomia frente ao processo principal. Ao contrário da nossa ação cautelar que está sempre 
subordinada ao processo principal, não passando de um acessório, cujo destino fica sempre vinculado 
ao acertamento a ser feito obrigatoriamente em outro processo, no direito francês o procedimento 
do refere é completamente autônomo em relação ao processo de fundo. A tutela de urgência na 
França ocorre em processo cognitivo sumário, provisório, mas que não depende de posterior processo 
principal para confirmação do procedimento emergencial. A autonomia em questão faz com que o 
juiz do refere não seja alguém que delibera no aguardo de uma posterior e necessária intervenção de 
fundo em outra prestação jurisdicional. Essa ulterior composição do litígio, de caráter definitivo, pode 
eventualmente acontecer, mas não como necessidade sistemática ou orgânica. Mesmo que os dois 
procedimentos girem em torno do mesmo litígio, não perseguem o mesmo objeto e, por isso, não pode 
ser considerado como preliminar do outro. O fim principal e específico não é a composição definitiva 
do conflito: é, isto sim, a ‘estabilização de uma situação, a interrupção de uma ilicitude ou a paralisação 
de um abuso’. O procedimento se encerra no plano da emergência, com provimento próprio e inde-
pendente de qualquer outro processo. Mas a sentença é desprovida de autoridade de coisa julgada. Em 
relação a futuro e eventual processo principal ou de fundo, em torno da mesma controvérsia, o provi-
mento do refere é apenas provisório (embora não temporário nem acessório). Cabe às partes decidir 
sobre a instauração, ou não, do processo principal. Encerrado o refere a solução judicial perdurará, 
sem limite temporal e sem depender de ulterior confirmação em processo definitivo. Em síntese: O 
procedimento do refere, no processo civil francês, cumpre o papel da tutela de urgência permitindo a 
adoção rápida de equacionamento para questões de mérito, tal como acontece na antecipação de tutela 
no direito brasileiro. Não o faz, entretanto, em incidente do processo de conhecimento, nem em ação 
cautelar preparatória de futura ação principal. Instaura-se, simplesmente, um processo autônomo e 
sumário, cuja decisão pode ser, ou não, seguida de revisão em processo definitivo. Sobre o tema, vide: 
Jacques VUITTON; XAVIER VUITTON. LÉS REFERES. PARIS: LITEC, 2003, N. 1.054 A 
1.057, P. 204) TAMBÉM: THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. TUTELA ANTECIPADA. 
EVOLUÇÃO COMPARATISTA. DIREITO BRASILEIRO E DIREITO EUROPEU. RE-
VISTA DE PROCESSO N. 157, P. 136.
284 Sobre o tema, vide THEODORO JÚNIOR, Humberto. Tutela antecipada. Evolução Compara-
tista. Direito brasileiro e direito europeu. Revista de Processo n. 157, p. 143 e ss.
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[...] deriva una conseguenza della massima importanza, vale a dire che le 
misure antecipatorie costituiscono una forma generalizzata, rapida e somma-
ria di tutela giurisdizionale dei diritti che si pone accanto ed in alternativa 
all´ordinario processo dicognizione.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao adotar a concepção de Piero CALAMANDREI de provisoriedade de 
qualquer provimento prolatado em sede de tutela de urgência, repete os equívocos 
do legislador, já existentes no CPC/73. Ou seja, a velha discussão sobre a existên-
cia (ou não) das denominadas cautelares satisfativas persiste, considerando que a 
expressão “provisoriedade” tem incluída no seu interior a ideia de antecipação e, 
consequentemente, satisfação.

Por outro lado, a inexistência de autonomia procedimental da lide cautelar no 
NPC (Lei 13.105/15) e, consequentemente, o não reconhecimento de uma situa-
ção cautelanda, é outro dos grandes problemas da nova legislação, considerando a 
inexistência de previsão legal para direitos onde a tutela cautelar prescinde de um 
pedido principal ou ainda para direitos cujo pedido principal não será processado 
de acordo com o procedimento comum, estabelecido como regra para a tutela cau-
telar requerida em caráter antecedente. 

Evidentemente, que a inexistência de previsão legal de tutela para situações 
fáticas ocorridas na realidade social não é razão para ser afastada a proteção de 
direitos, considerando a previsão constitucional do direito fundamental à tutela 
jurisdicional tempestiva e efetiva. Assim, a jurisprudência, a partir das disposições 
constitucionais, deverá indicar os meios e mecanismos de atingir o objetivo do texto 
constitucional.
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VII
DESENVOLVIMENTO HUMANO: NAÇÕES 

UNIDAS, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE289

Leilane Serratine Grubba290

INTRODUÇÃO

No ano de 1990, as Nações Unidas publicaram o primeiro Relatório de De-
senvolvimento Humano, instrumento de pesquisa destinado a avaliar o progresso e 
o retrocesso das pessoas em seu acesso à vida digna e à expansão das suas capacida-
des. No texto do relatório, se mencionou como triunfo do espírito humano o fato de 
as pessoas estarem começando cuidar dos seus próprios destinos. Se reconheceu que 
as pessoas devem ser o padrão-ouro do desenvolvimento e que qualquer objetivo de 
desenvolvimento deve oferecer mais opções às pessoas.

Considerando que são as pessoas que se desenvolvem, as Nações Unidas su-
geriram, desde 1990, um duplo postulado: (a) as pessoas não podem ser reduzidas à 
dimensão econômica; e (b) o desenvolvimento humano não é reflexo do desenvol-
vimento econômico. Apesar da importância do crescimento econômico nacional, 
medido principalmente pelo Produto Interno Bruto (PIB), é necessário compre-
ender como esse crescimento pode ou não refletir em desenvolvimento nas várias 
sociedades. 

Muitas sociedades alcançaram alto padrão de desenvolvimento humano ape-
sar do modesto nível de rendimentos per capita, ao passo que outras sociedades 
falharam ao não transformar o seu alto nível de renda per capita em alto índice 
de desenvolvimento humano. Assim, não parece existir uma identificação lógica 
entre o desenvolvimento humano e o crescimento econômico. O desenvolvimento 

289 Este texto foi desenvolvido durante o período de pós-doutoramento que realizo na Universidade 
Federal de Santa Catarina, na área de Direito Internacional e Relações Internacionais. 
290 Doutora e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Per-
manente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. 
Professora da Escola de Direito da Faculdade Meridional. Pesquisadora da Fundação Meridional. 
Coordenadora do grupo de pesquisa MAR – Migração, Asilo e Refúgio e do grupo de pesquisa 
FUNDDIH – Fundamentos e Dimensões dos Direitos Humanos. Currículo Lattes: <http://lattes.
cnpq.br/2294306082879574>.
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Metodologicamente, em primeiro lugar, irei sugerir um conceito de desenvol-
vimento humano equitativo e sustentável, para após, abordar o tema do crescimento 
econômico e a sua relação com o desenvolvimento, com ênfase na equidade. Se-
quencialmente, na terceira seção, analisarei a importância da sustentabilidade para 
a concretização do desenvolvimento.

Este ensaio pode ser lido de duas maneiras, as quais são complementares. No 
corpo do texto estão os principais dados necessários para se entender o problema 
proposto. Em rodapé, disponho de informações complementares para a compreen-
são global do desenvolvimento humano, bem como a exposição de temas correlatos 
não abordados no corpo do texto. Sugiro uma primeira leitura básica, que compre-
ende somente o texto principal, e, após, uma segunda leitura que abarque as notas 
explicativas, para que seja possível a compreensão alargada do tema. 

O QUE É DESENVOLVIMENTO HUMANO297?

O desenvolvimento humano, a partir das Nações Unidas, é um conceito cen-
trado no ser humano e deve ser entendido como um abrangente processo de caráter 
econômico, social, ambiental, cultural e político, que busca o bem-estar de toda a 
pessoa, considerando a sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvi-
mento e na distribuição justa dos benefícios resultantes298.

A partir de 1990, com o surgimento dos relatórios internacionais, o termo 
desenvolvimento humano passou a ser definido como o processo de alargamento 
das escolhas pessoais de qualquer ser humano. Significa o que as pessoas fazem e o 
que podem fazer com as suas vidas. Em princípio, as escolhas podem ser infinitas e 
modificarem-se com o tempo. Apesar das possíveis mudanças, existem três escolhas 
aparentemente principais: viver uma vida longa e saudável299, adquirir conhecimen-
to e acessar os recursos materiais necessários para uma vida digna.

297 Desde o nascimento dos Direitos Humanos (1948) e dos Relatórios de Desenvolvimento Huma-
no (1990), ambos partilham de um objetivo comum, que é a proteção do ser humano. Ambos buscam 
enfatizar a universalidade dos direitos e reconhecem que a realização dos direitos humanos é objetivo 
comum de toda a humanidade. Ambos reconhecem a existência de direitos civis, políticos, econômi-
cos, sociais e culturais para todos, bem como a criação de um Sistema Internacional para a promoção, 
a realização e o monitoramento desses direitos, que estabelece obrigações e compromissos. Segundo 
as Nações Unidas, se o desenvolvimento humano tem por objetivo o alargamento das capacidades e 
liberdades de todos e, se os direitos humanos representam os anseios para viver uma vida digna indi-
vidual e coletivamente, parece que os ideais de direitos humanos e de desenvolvimento humano são 
compatíveis. NAÇÕES UNIDAS. Human development report 2000. New York: Oxford University 
Press, 2000. p. 2 e 20.
298 Adotada pela A/RES/41/128, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986), em seus 
artigos primeiro e segundo, afirma a centralidade da pessoa como participante ativo e beneficiário do 
desenvolvimento, entendendo que o desenvolvimento é um direito humano inalienável. Dispõe que os 
Estados têm responsabilidade de formular as políticas nacionais e cooperar internacionalmente para 
o aprimoramento do bem-estar de toda a população, do desenvolvimento e da distribuição equitativa 
dos benefícios. Além disso, que é responsabilidade de todos, individual e coletivamente, o pleno res-
peito aos direitos humanos e a promoção de uma ordem política, social e econômica apropriada para 
o desenvolvimento. NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre o direito ao desenvolvimento. 1986.
299 Um dos maiores impedimentos à vida longa e saudável e, consequentemente, ao desenvolvimento 
humano, encontra-se na problemática da água. Como apontado pelas Nações Unidas, a crise da água 
não encontra espaço na imprensa internacional, mas causa tantas mortes quanto as guerras civis e 

deve ter por objetivo garantir mais opções às pessoas, para que possam viver uma 
vida digna. Uma dessas opções é o acesso à renda. Mas além da renda, tornou-se 
necessário o acesso a uma vida longa e saudável, ao conhecimento, à liberdade polí-
tica, à segurança pessoal291 e à garantia dos direitos humanos292.

Pondo ênfase na importância teórica e material do desenvolvimento, a partir 
de 1990, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas iniciou a produção 
de um relatório anual que reportasse a dimensão humana do desenvolvimento. A 
mensagem central que se buscou transmitir foi: enquanto o crescimento econômico 
“na produção nacional é absolutamente necessário para encontrar os objetivos es-
senciais humanos, o mais importante é averiguar como o crescimento traduz – ou 
falha em traduzir – o desenvolvimento humano nas variadas sociedades” 293. Colo-
ca-se em perspectiva o ser humano integral e multidimensional.

Acreditando no valor do desenvolvimento, a pesquisa conceitual consubstan-
ciada neste ensaio, de cunho bibliográfico-empírica, tem por tema o desenvolvi-
mento humano e busca realizar uma homenagem aos 25 anos de desenvolvimento 
humano das Nações Unidas. Para tanto, buscarei analisar os dados publicados nos 
relatórios de 1990 ao ano de 2015, a fim de extrair um conceito de desenvolvimen-
to, bem como pincelar294 temas relacionados ao processo de desenvolvimento ou ao 
seu retrocesso, especificamente o crescimento econômico, a equidade e a sustenta-
bilidade.

Os resultados são obtidos por meio de uma pesquisa indutiva, realizada a par-
tir dos vinte e três295 relatórios de desenvolvimento humano publicados anualmente 
pelas Nações Unidas. O grande objetivo é o de construir um conceito de desenvol-
vimento humano equitativo e sustentável. Importante mencionar que não realizarei 
uma indução geral296 da validade das premissas finais que apresentarei, mas uma in-
dução cujo resultado está vinculado às premissas apresentadas pelas Nações Unidas, 
com validade universal, mas, ao mesmo tempo, centralizado nos dados indicativos 
do índice de desenvolvimento humano.

291 A ideia de segurança é mais abrangente do que o conceito de salvaguarda militar, significando 
a segurança contra a fome, a criminalidade, o desemprego, a doença, contra violações aos direitos 
humanos e déficits ambientais. Essa ideia de segurança humana põe ênfase em extinguir e mitigar 
vulnerabilidades. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2013: a ascensão do 
sul: progresso humano num mundo diversificado. Coimbra: Almedina, 2013, p. 39.
292 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. New York: Oxford University Press, 
1990.
293 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. p. iii.
294 Este ensaio não irá analisar nenhum dos temas correlatos ao desenvolvimento, como as disparida-
des urbano-rurais, as desigualdades entre gênero ou os impactos das novas tecnologias.
295 Apesar de serem vinte e cinco anos de desenvolvimento humano, existem apenas vinte e três rela-
tórios, não tendo sido publicado relatório no ano de 2012 e publicados conjuntamente os relatórios de 
2007 e 2008. Importante mencionar, ademais, que à época da pesquisa, ainda não havia sido publicado 
o relatório referente ao ano de 2016.
296 Se for correto assumir que a falha do método indutivo está em justificar racionalmente conclusões 
generalizadoras a partir de axiomas particulares, conforme Popper, então torna-se imperioso salientar 
que a pesquisa aqui consubstanciada não busca uma inferência indutiva geral da validade dos enun-
ciados conclusivos fundados em enunciados singulares, mas a análise dos dados empíricos fornecidos 
pelos relatórios de desenvolvimento, com uma conclusão que não será superior em conteúdo ou em 
extensão ao que está contido nas premissas. POPPER, Karl R. A lógica da pesquisa científica. São 
Paulo: Cultrix, 1993. p. 27-28.
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mento requer liberdade305: torna-se necessário compreender a importância da liber-
dade humana na busca de interesses e necessidades materiais e imateriais306.

Apresentando uma visão multidimensional do ser humano, as Nações Unidas 
afirmam que as pessoas são o principal tesouro de uma nação307. Ao investigar as 
prioridades das pessoas em geral e, principalmente, das pessoas mais pobres, se des-
cobriu que o desenvolvimento econômico – a renda individual – não é a principal 
preocupação e escolha. O rendimento é importante para garantir os recursos sem os 
quais qualquer progresso torna-se dificultoso. Contudo, a renda deve estar aliada a 
uma nutrição adequada, água limpa, serviços médicos, serviços educacionais, trans-
porte acessível a todos, moradia salubre e confortável, acessibilidade política308, bem 
como um emprego com garantia futura. 

Além do acesso aos mencionados bens materiais, postula-se a necessidade de 
acesso aos bens imateriais, como a segurança no trabalho e a possibilidade de esco-
lha do emprego, a liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir, a garantia de não 
ser oprimido ou violentado, a segurança contra perseguições e prisões arbitrárias, 
o acesso a valores culturais e religiosos, a possibilidade de participar da sociedade 
civil e, finalmente, não excetuadas outras opções, a possibilidade de se sentir parte 
de uma comunidade. É certo que nenhum governo pode garantir plenamente to-
das as necessidades, mas é possível a criação de políticas que permitam as pessoas 
concretizá-las309. 

Com o passar o tempo, além do alargamento das opções, tornou-se indispen-
sável uma definição de desenvolvimento mais atualizada e adaptada à modernidade, 
que levasse em consideração a sustentação dos resultados positivos e o “combate 
contra os processos que empobrecem as pessoas ou que estão subjacentes à opressão 
e à injustiça estrutural. Princípios plurais como a equidade, a sustentabilidade e o 

305 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2009: ultrapassar barreiras: mo-
bilidade e desenvolvimento humanos. Coimbra: Almedina, 2009. p. 8.
306 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1991. New York: Oxford University Press, 
1991. p. 22.
307 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990, p. 9.
308 O desenvolvimento político-cidadão refere-se ao poder político e às suas instituições, bem como 
a sua relação com o progresso humano. A política importa ao desenvolvimento humano “porque as 
pessoas querem ser livres para determinar seus destinos, expressar sua visão e participar das deci-
sões que moldam suas vidas” (NAÇÕES UNIDAS. Human development report 2002: deepening 
democracy in a fragmented world. Ney York: Oxford University Press, 2002. p. 1). Para as Nações 
Unidas, importa falar em um sistema de governo democrático. A democracia é valorada positivamente 
em si mesma e também pelo desenvolvimento humano, por três razões principais. Primeiro em razão 
da liberdade política e de participação, considerando que a democracia é o único regime que pode 
garantir liberdades civis e políticas. Segundo, a democracia auxilia as pessoas frente às catástrofes eco-
nômicas e políticas, além de contribuir para com a estabilização política. Terceiro, o desenvolvimento 
humano é desencadeado pela governança democrática, pois a liberdade política empodera os cidadãos 
social, política e economicamente a participarem das comunidades. Mas o link entre a democracia e o 
desenvolvimento não é automático. Quando um grupo econômico-, por exemplo, domina o poder de 
decisão social, o link acima mencionado é quebrado. A democracia deve seguir a regra grega: o gover-
no do povo, com instituições independentes e funcionantes, legislativo não controlado presidencial-
mente, judiciário independente que atua sob a força do direito, partidos políticos atuantes, imprensa 
independente e, dentre outros fatores, uma sociedade civil educada e participativa, que acompanhe 
o desempenho governamental. NAÇÕES UNIDAS. Human development report 2002. p. 3 e 54.
309 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1999. p. 17.

Além das principais escolhas, também são importantes outras, como a opor-
tunidade de acesso a um bom padrão de vida, escolhas políticas, garantia de direitos 
humanos, boa nutrição, segurança pessoal, tempo de descanso e lazer, participação 
econômica, cultural e política300. O desenvolvimento, inclusive, vai além da possibi-
lidade de acesso a tais escolhas e capacidades, pois envolve o processo de acessá-las 
equitativamente, de maneira produtiva e sustentável301.

O processo de desenvolvimento deve permitir que as pessoas, individual e 
coletivamente, possam desenvolver o seu pleno potencial e viver uma vida criativa e 
produtiva, de acordo com os seus interesses e as suas necessidades. Esse processo é 
mais do que a formação das capacidades humanas, como o conhecimento, devendo 
permitir também o uso de tais capacidades, seja para o trabalho302, para a parti-
cipação política e para outras opções. Nesse sentido, a liberdade303 parece ser um 
conceito-chave para o desenvolvimento, uma vez que somente pessoas livres podem 
exercer escolhas pessoais304.

Se se aceita que o grande objetivo do desenvolvimento humano é o aumento 
das capacidades e das escolhas pessoais, então é forçoso aceitar que o desenvolvi-

catástrofes naturais. É uma crise que causa mais mortes por doenças do que qualquer conflito bélico. 
Essa crise não encontra sua raiz em um problema ambiental, pois o mundo tem água doce e salgada 
suficiente para abastecer os fins domésticos, a agricultura e a indústria. A raiz da crise encontra-se no 
problema do poder e da vulnerabilidade, ou seja, nas instituições e escolhas políticas e econômicas. 
Assim, “as raízes da crise em termos da água se prendem com a pobreza, a desigualdade e com relações 
desiguais de poder, bem como com políticas de gestão da água deficientes que aumentam a escassez. 
[...] O acesso à água para sempre é uma necessidade humana elementar e um direito humano funda-
mental. No entanto, num mundo cada vez mais próspero como o nosso, há mais de mil milhões de 
pessoas a quem se nega o direito a água potável e 2,6 mil milhões de pessoas sem acesso a saneamento 
adequado” (NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2006: a água para lá da 
escassez: poder, pobreza e a crise mundial da água. Lisboa: Mensagem, 2006. p. 10). A crise da água 
reforça as situações de desigualdade, de vulnerabilidade e os ciclos de pobreza.
300 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990, p. 1 e 9. NAÇÕES UNIDAS. Human 
development report 1993. New York: Oxford University Press, 1993. NAÇÕES UNIDAS. Human 
development report 1994. New York: Oxford University Press, 1994. 
301 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1999. New York: Oxford University Press, 
1999. p. 16.
302 Não existe ligação automática entre trabalho e desenvolvimento. No mundo composto por 7.3 
bilhões de pessoas, 3.2 bilhões estão empregada, em trabalhos formais, assalariados, de cuidado, 
criativos, voluntários ou outros. Alguns trabalhos contribuem para o desenvolvimento e possibilitam 
“as pessoas viverem uma boa vida e a tornarem-se economicamente seguras. É importante para o 
crescimento econômico equitativo, para a redução da pobreza e para a equidade entre gêneros. Pos-
sibilita as pessoas participarem plenamente da sociedade e adquirirem senso de dignidade e valor. O 
trabalho contribui para o bem público e o trabalho que envolve o cuidado pelos outros constrói coesão 
entre famílias e comunidades. O trabalho também intensifica a sociedade. Seres humanos trabalhando 
juntos não apenas adquirem dignidade, mas acumulam conhecimentos sobre diferentes culturas e 
civilizações. Quando esse trabalho é ambientalmente sustentável, o benefício atravessa a geração atual 
e alcança as futuras gerações. Por fim, o trabalho libera o potencial humano, a criatividade humana e 
o espírito humano” (NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2014: sustentar 
o progresso humano: reduzir vulnerabilidades e reforçar a resiliência. Coimbra: Almedina, 2014. p. 
1). Contudo, alguns trabalhos retrocedem o desenvolvimento, como o trabalho infantil, os trabalhos 
forçados e escravos e as pessoas traficadas, que violam direitos humanos, a dignidade e sacrificam a 
liberdade e a autonomia.
303 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2004: liberdade cultural num 
mundo diversificado. Lisboa: Mensagem, 2004.
304 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. p. 1.
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em desigualdades de acesso, como as mulheres, os imigrantes e os indígenas. Essas 
vulnerabilidades não são fáceis de serem extintas, pois pressupõem a redução da 
desigualdade em todas as dimensões nas quais as pessoas se situam frente ao de-
senvolvimento316.

Por fim, para que seja possível falar em desenvolvimento humano, é necessário 
acrescentar as duas variáveis ao conceito já mencionado de desenvolvimento, que é 
a equidade e a sustentabilidade. 

Um conceito transitório, mas possivelmente final para este ensaio, pode ser 
descrito da seguinte forma: desenvolvimento humano é a ampliação das iguais 
oportunidades materiais e imateriais de vida para todos e todas, considerando a 
liberdade das pessoas para que tenham vidas longas, saudáveis e criativas, para que 
antecipem outras metas que tenham razões para valorizar e para que se envolvam 
ativamente na definição equitativa e sustentável do desenvolvimento. Além da ex-
pansão das capacidades que alargam o leque de escolhas das pessoas, também se 
deve garantir que essas escolhas não comprometam ou limitem as que estarão dis-
poníveis para as gerações futuras. 

Desenvolvimento humano, no sentido posto, requer a liberdade, a amplia-
ção das capacidades, o acesso aos direitos humanos, o acesso aos bens materiais e 
imateriais para a vida digna, a segurança humana, a redução das vulnerabilidades 
e privações, considerando-se a equidade intrageracional e a sustentabilidade inter-
geracional.

Se, por um lado, os relatórios buscam erradicar a ideia de que o desenvol-
vimento deve-se somente ao crescimento econômico, por outro lado, chega-se à 
importante conclusão de que o desenvolvimento, nacional e internacional, deve ser 
centrado nas pessoas, distribuído equitativamente, bem como ambiental, social e 
economicamente sustentável317.

No sentido que vem sendo argumentado, o conceito mencionado aponta para 
quatro essenciais componentes do desenvolvimento humano, são eles:

a. produtividade: as pessoas devem aumentar sua produtividade e par-
ticipar plenamente do processo econômico de crescimento;

b. equidade: as pessoas devem ter acesso à iguais oportunidades, sejam 
elas econômicas, políticas, dentre outras;

c. sustentabilidade: a possiblidade de acesso aos recursos para as ge-
rações vindouras; e

estruturais são perpetuadas através da exclusão, do desenvolvimento humano baixo, da posição das 
pessoas na sociedade, todos eles fatores redutores da capacidade de lidar com riscos de deterioração da 
situação e choques. [...] Os pobres, as mulheres, as minorias (étnicas, linguísticas, religiosas, migrantes 
ou sexuais), os povos indígenas, as pessoas em zonas rurais ou remotas ou portadoras de deficiência, e 
os países encravados ou com recursos naturais limitados tendem a enfrentar obstáculos maiores, por 
vezes de natureza jurídica, à criação de capacidades, ao exercício de escolhas e à reivindicação dos seus 
direitos a apoio e proteção em caso de choques”. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimen-
to humano 2014. p. 73.
316 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2014. p. 1-3.
317 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1995. New York: Oxford University Press, 
1995. p. iii.

respeito pelos direitos”, tornaram-se necessários310. Dessa maneira, entendeu-se por 
definir o desenvolvimento da seguinte maneira:

Desenvolvimento humano é ampliação das liberdades das pessoas para que 
tenham vidas longas, saudáveis e criativas, para que antecipem outras metas 
que tenham razões para valorizar e para que se envolvam activamente na de-
finição equitativa e sustentável do desenvolvimento num planeta partilhado. 
As pessoas são, ao mesmo tempo, os beneficiários e os impulsores do desen-
volvimento humano, tanto individualmente como em grupos311.

Esse conceito sugere que, para se alcançar o real progresso do desenvolvi-
mento humano, além do alargamento das escolhas pessoais e das capacidades de as 
pessoas desfrutarem uma vida digna em segurança, também deve haver um relativo 
grau de solidez das conquistas alcançadas e condições para um desenvolvimento 
sustentado312.

Torna-se necessário, para se alcançar a solidez das conquistas, a redução da 
vulnerabilidade313 na qual as pessoas se encontram em maior ou menor grau. De 
certo modo, todas as pessoas são vulneráveis frente às adversidades, como catástro-
fes naturais, conflitos bélicos e recessões econômicas. Contudo, algumas pessoas ou 
grupos são muito mais vulneráveis do que outras, como é o caso das pessoas em si-
tuação de pobreza314, que integram o núcleo dos mais vulneráveis. Além das pessoas 
em situação de pobreza, são estruturalmente315 vulneráveis os grupos considerados 

310 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2010: a verdadeira riqueza das 
nações: vias para o desenvolvimento humano. Coimbra: Almedina, 2010. p. 2.
311 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2010. p. 2.
312 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2014. p. 1.
313 As Nações Unidas utilizam um conceito de vulnerabilidade mais amplo do que a ideia de expo-
sição ao risco, prevenção de choques e diversificação de ativos e fontes de receita. O conceito sugerido 
deve descrever as situações de exclusão, discriminação e desigualdade com relação às capacidades e 
possibilidades de escolhas pessoais. A vulnerabilidade é o que faz com que algumas pessoas tenham 
maior ou menor chance de acender aos bens que perfazem a dignidade, bem como de se recuperarem 
mais rápido ou não se recuperarem de situações de adversidade. Algumas pessoas sofrem mais do que 
um tipo de vulnerabilidade – constrangimento estrutural para lidar com as dificuldades. Essas pessoas 
sofrem vulnerabilidades multidimensionais, como é o caso de uma criança indígena. O desafio “não 
consiste apenas e evitar que as populações vulneráveis recaiam em situações extremas de dificuldade e 
privação, consiste, também, e criar um ambiente que as habilite a continuar a fazer novos progressos 
de desenvolvimento humano ao longo das décadas subsequentes”. (NAÇÕES UNIDAS. Relatório 
do desenvolvimento humano 2014. p. 4). Se não houver a extinção das vulnerabilidades, o progresso 
não será nem equitativo nem sustentável.
314 Vulnerabilidade e pobreza não são palavras sinônimas. Muitas pessoas que vivem em situação de 
riqueza podem ser vulneráveis. Contudo, a vulnerabilidade é integrante indissociável da pobreza, em 
razão das privações que lhe é estrutural: as pessoas mais pobres não têm acesso aos bens que garantem 
um meio de vida adequado, assim como tendem a possuir, conforme as análises do IDH, insuficiente 
educação e saúde. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2014. p. 19. NA-
ÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2003: objetctivos de desenvolvimento do 
milénio: um pacto entre as nações para eliminar a pobreza humano. Lisboa: Mensagem, 2003.
315 As Nações Unidas mencionam tipos específicos de grupos vulneráveis, como as vulnerabilidades 
de ciclo de vida (crianças e idosos) e as vulnerabilidades estruturais. Para o estudo aqui realizado, esse 
último grupo apresenta maior relevância, pois se refere às desigualdades profundas e à pobreza genera-
lizada, associadas às desigualdades horizontais de um determinado grupo social. “As vulnerabilidades 
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CRESCIMENTO ECONÔMICO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

A vinculação entre o desenvolvimento humano e o crescimento econômico 
não parece ser automática, de modo que é possível desenvolver sem que haja cres-
cimento e, de outro turno, pode haver crescimento econômico que não seja acom-
panhado de desenvolvimento humano. Essa consideração parece justificada a partir 
de uma análise dos índices de desenvolvimento humano.

A Noruega, a Austrália e a Irlanda apresentam o mesmo índice de alto desen-
volvimento humano (0.9 IDH) a custa de diferente progresso econômico no que 
tange à renda per capita. Enquanto o primeiro país apresenta uma renda per capita 
média de 64.992 dólares, o segundo e terceiro atingiram os mesmos níveis de de-
senvolvimento com respectivamente 42.261 e 39.568 como média de rendimentos 
per capita. Por sua vez, a Grécia, com renda média per capta de 24.524, menos da 
metade da média da Noruega, apresentou considerável desenvolvimento huma-
no, medido pelo indexador em 0.86. Esse também é o caso de Montenegro, que 
apresenta o nível de 0.8 em desenvolvimento humano com uma média de 14.558 
dólares em renda per capita322.

Para além dos países considerados altos em desenvolvimento humano, a rela-
ção não automática entre desenvolvimento e crescimento econômico é perceptível 
levando-se em consideração a situação do Brasil e da Geórgia. Ambos os países 
apresentam desenvolvimento em 0.75 (IDH), a rendimentos per capita considera-
velmente diferentes. Enquanto o Brasil apresenta rendimento médio em 15.175, a 
Geórgia tem rendimento médio em 7.154. Também importante mencionar, a título 
de ilustração, que a Guiné Equatorial, com rendimentos médios em 21.056, supe-
riores ao Brasil, apresenta desenvolvimento humano bem abaixo, medido em 0.58 
(IDH). Por sua vez, Vanuatu, com pequeno rendimento médio de 2.434, conseguiu 
alcançar maior desenvolvimento que Guiné, medido em 0.59 (IDH)323.

A visão de que o desenvolvimento humano pode ser promovido somente a 
expensas do desenvolvimento econômico parece ser uma falsa tese que não percebe 
a importância de investimentos em outras áreas. Muitos dos melhoramentos no 
desenvolvimento se devem a políticas sociais de serviços urbanos e rurais de saúde 
e de educação. 

De fato, os investimentos em educação e saúde parecem explicar o motivo pelo 
qual alguns países apresentam alto desenvolvimento humano sem grandes cresci-
mentos econômicos e, por outro lado, outros países apresentam grandes rendas per 
capita que não são acompanhadas de alto desenvolvimento humano. Até porque, 
conforme já foi anteriormente salientado, o valor econômico refere-se a apenas um 

322 Para o índice de desenvolvimento (IDH), o valor 1 é considerado o mais alto, variando o 
desenvolvimento de 0 a 1 na escala. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 
2015: work for human development. New York: UNPD, 2015. p. 208.
323 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2015. p. 209.

d. empoderamento: o desenvolvimento deve ser pelas pessoas e para 
as pessoas, significando que cada ser humano deve participar plena-
mente das decisões e processos que moldam suas vidas318.

Levando em consideração os componentes essenciais, ainda assim há que se 
saber que os percursos necessários para o desenvolvimento variam conforme as 
condições históricas, políticas e econômicas de um determinado local ou país. En-
tende-se que as receitas uniformes e universais são deficientes, havendo a necessi-
dade de se reconhecer a individualidade das necessidades de cada comunidade para 
a criação de estratégias e agendas de desenvolvimento. 

Se, num primeiro momento, a orientação deve ser a formulação de princípios 
gerais ao desenvolvimento humano, no segundo momento, as Nações Unidas apos-
tam em levar o contexto a sério, ou seja, reconhecer as dificuldades e possibilidades 
de cada lugar estabelecer as estratégias mais adequadas ao desenvolvimento319.

Importante mencionar, por fim, que no intuito de levar o contexto a sério e se 
medir o grau de desenvolvimento humano no mundo, o seu progresso ou retrocesso, 
foi criado um indexador compreensivo (IDH)320, denominado índice de desenvol-
vimento humano, que busca refletir três questões centrais: a expectativa de vida, a 
educação e a capacidade econômica321 para o bom padrão de vida. 

Apesar de tal índice não abarcar toda a gama de possibilidades e de escolhas 
que as pessoas devem possuir, bem como de não mencionar as desigualdades estru-
turais dentro das sociedades e entre elas, ele apresenta um bom parâmetro médio de 
desenvolvimento humano, sendo utilizado para se auferir o grau de desenvolvimen-
to dos países e possibilitando compreender o porquê de o crescimento econômico 
não ser o principal fator de desenvolvimento, conforme será analisado na próxima 
seção.

318 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1995. p. 12.
319 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2010. p. 9.
320 O conceito de desenvolvimento é muito mais amplo do que o conceito medido pelos indexadores. 
Ainda assim, as Nações Unidas sugerem que o aumento de dados indexados iria obscurecer a correta 
análise. Ainda, muitas das dimensões do desenvolvimento são impossíveis de serem quantificadas. 
Todos os indicadores apresentam falhas, pois são balanços médios que não avaliam as disparida-
des sociais de expectativa de vida, disparidades de gênero e de distribuição de renda. (NAÇÕES 
UNIDAS. Human development report 1990. p. 12). Em razão das imperfeições do IDH, no ano 
de 2010, criou-se um novo indexador, denominado Índice de desenvolvimento humano ajustado à 
desigualdade (IDHAH), que busca avaliar as desigualdades dentro de uma sociedade. NAÇÕES 
UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2010. p. 28.
321 A economia – recursos necessários para uma vida digna – é o indicador mais difícil de ser medi-
do, em razão da falta de dados relativos à distribuição de renda. Nesse sentido, utiliza-se o indicador 
disponível, que é a renda per capita. Importante mencionar que a presença da renda per capita no 
indexador de desenvolvimento humano deve-se a um fator importante: a renda individual significa a 
possibilidade de a pessoa aproveitar a vida digna, com longevidade, educação, dentre outros atributos. 
NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. p. 12. NAÇÕES UNIDAS. Human devel-
opment report 1996. New York: Oxford University Press, 1996. p. 54.
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da saúde não são dispendiosas”328, mas requerem políticas públicas adequadas e efi-
cazes em prol do desenvolvimento.

Algumas sociedades alcançaram altos índices de desenvolvimento humano 
apesar de rendimentos per capita modestos. Outras sociedades falharam em trans-
mitir sua alta renda per capita em desenvolvimento humano. Mas ainda que não 
exista uma vinculação necessária entre o crescimento econômico e o desenvolvi-
mento humano, parece ser possível afirmar que o desenvolvimento humano requer 
o crescimento econômico e, aliado a ele, o crescimento econômico equitativo329. In-
clusive, segundo as Nações Unidas, nenhuma sociedade conseguiu, a longo termo, 
manter o desenvolvimento humano sem crescimento econômico330.

O crescimento econômico pode auxiliar o desenvolvimento humano e é vital 
quando se entende que o objetivo do crescimento deve ser o próprio humano – en-
riquecer a vida das pessoas, garantindo melhoramentos, por meio de um crescimen-
to econômico equitativo331. 

O progresso econômico deve permitir o alargamento das escolhas dos indiví-
duos nas suas comunidades e países, bem como respeitar os ganhos e avanços já al-
cançados na saúde, educação, liberdade e meios de subsistência. Principalmente, os 
investimentos devem visar à camada mais vulnerável e empobrecida da população, 
possibilitando sua subsistência e participação no cenário local e mundial. Assim, o 
investimento no desenvolvimento é chave para uma economia mundial mais com-
petitiva e dinâmica332.

As teorias modernas sugerem que, para se conduzir ao desenvolvimento, o 
crescimento e a equidade, acima mencionada, não precisam ser vistos como objeti-
vos contraditórios. A equidade de distribuição de recursos públicos e privados pode 
auxiliar não somente o desenvolvimento, mas o próprio crescimento econômico. 
Para as Nações Unidas, os investimentos na saúde, na nutrição e na educação, bem 
como o desenvolvimento de capacidades humanas e a distribuição de oportuni-
dades entre as pessoas, pode garantir um crescimento econômico com benefícios 
equitativamente distribuídos333.

O esforço para a expansão das capacidades humanas, considerando-se priori-
tariamente a educação, a saúde e a nutrição, pode transformar o crescimento eco-
nômico, principalmente nas áreas mais baixas de desenvolvimento humano. Nesse 
sentido é que um estudo do Banco Mundial (BM) sobre 192 países, apontado em 
1996, concluiu que somente 16% do crescimento é devido ao capital físico (máqui-
nas, prédios ou infraestrutura), 20% é devido ao capital natural, ao passo que 64% 
advém do capital social e humano334.

328 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2010. p. 53.
329 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1991. New York: Oxford University Press, 
1991. p. 3.
330 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1992. New York: Oxford University Press, 
1992. p. 12.
331 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1996. p. 1.
332 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2013. p. 8 e 11.
333 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1996. p. 6, 65 e 75.
334 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1996. p. 7.

terço do cálculo de desenvolvimento, que também leva em consideração a saúde e 
a educação. 

Usando alguns exemplos de países acima mencionados, Vanuatu apresenta 
maior desenvolvimento humano do que Guiné Equatorial apesar dos seus dife-
rentes rendimentos per capta, em razão do acesso à saúde e à educação de sua 
população. Em Vanuatu, a expectativa de vida é de 71.9 anos e as pessoas cursam a 
educação em média por 6.8 anos. Por sua vez, em Guiné, a expectativa de vida é de 
57,6 anos e as pessoas cursam apenas 5.5 anos de escolarização. 

O exemplo de Guiné e Vanuatu também serve de explicação à diferença entre 
Brasil e Geórgia324. Ambos os países apresentam o mesmo índice de desenvolvi-
mento humano, mas a custas de diferentes rendimentos per capita. Os cidadãos 
brasileiros apresentam uma renda média per capita maior que o dobro da renda 
média de Vanuatu. Contudo, mesmo com rendimentos superiores, a expectativa de 
vida do Brasil (74.5 anos) é inferior à expectativa em Geórgia (74.9 anos), e, mais 
ainda, os anos de escolarização no Brasil (7.7 anos) são bastante inferiores aos anos 
médios de escolarização em Geórgia (12.1 anos)325.

Se não é possível inferir que, na vida cotidiana, os gráficos e seus resultados são 
importantes e reais, ao menos matematicamente, a análise de dados permite sugerir 
que o crescimento econômico, por si só, não consegue garantir desenvolvimento. 
Significa que, da pura análise dos dados indicativos, o crescimento econômico não 
garante, necessariamente, maior acesso à saúde e à educação.

A educação e o conhecimento aumentam as possibilidades dos humanos. A 
educação capacita as pessoas para lutarem por seus objetivos, resistirem à explora-
ção, bem como ganharem salários mais elevados. Além disso, aliada às novas tec-
nologias326, a educação possibilita às pessoas viverem uma vida mais longa e con-
fortável327. No que tange à saúde, por sua vez, ao longo dos anos houve ganhos in-
comparáveis sem grandes despesas financeiras agregadas. “Muitas intervenções nos 
países em vias de desenvolvimento para a redução da mortalidade e melhoramento 

324 No que se refere à diferença entre Brasil e Geórgia, na análise do IDH, não se leva em conside-
ração as desigualdades. Contudo, se forem analisadas as diferenças entre o IDH brasileiro (0.75) e 
da Geórgia (0.75) em comparação com os seus índices de desenvolvimento ajustados à desigualdade, 
percebe-se que o Brasil (0.55 IDHAD) é um país com maior desigualdade de rendimentos em com-
paração à Geórgia (0.65 IDHAD). NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 
2015. p. 217.
325 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2015. p. 208-209.
326 Importante mencionar que as transformações tecnológicas relacionam-se não somente ao meio 
ambiente, mas apresentam impactos socioeconômicos e também à saúde humana. Esse é o caso exem-
plar das plantas geneticamente modificadas, das armas biológicas e também das facilidades de infor-
mação e tecnologias, que possuem efeitos negativos e positivos ao desenvolvimento humano. Mas para 
além dos efeitos negativos, as transformações tecnológicas são importantes na medida em que podem 
auxiliar o desenvolvimento. Assim é que o desenvolvimento da medicina auxilia na cura de doenças 
que até então eram incuráveis, bem como facilidades tecnológicas na agricultura evitam a perda de 
grãos e garantem a alimentação de seres humanos. NAÇÕES UNIDAS. Human development re-
port 2001: making new technologies work for human development. New York: Oxford University 
Press, 2001. p. 65-95.
327 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2010. p. 39 e 53.
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econômico341 ao desenvolvimento humano, as Nações Unidas sugeriram aos países 
algumas estratégias centrais, são elas: (a) comprometimento político para a prote-
ção e promoção dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais; (b) reformas e 
ações políticas que busquem diminuir as vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, ga-
rantir o acesso das pessoas aos serviços financeiros; (c) acesso universal à educação e 
aos serviços de saúde, além de acompanhamento ao planejamento familiar, serviços 
sanitários e água limpa; (d) oportunidades de trabalho; (e) acesso à produtividade; 
(f ) equidade; (g) boa governança democrática; (h) segurança social; e (i) uma 
sociedade civil ativa e a presença de organizações não-governamentais342.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento humano é o processo de alargamento das escolhas pes-
soais equitativa e sustentavelmente. Se for certo que se deve resguardar as mesmas 
possibilidades e recursos para as gerações futuras, também parece certo que se deve 
partilhar essas possibilidades com as pessoas da época atual, impedindo o alarga-
mento das injustiças de acesso à melhorar a qualidade de vida em razão de diferen-
ças étnicas, de nascimento, de gênero ou econômicas.

Garantir que o mundo seja um lugar de vida saudável e gratificante, atual-
mente e no futuro, parece ser o grande desafio do desenvolvimento. Diante disso, 
torna-se possível conceituar o desenvolvimento humano sustentável e equitativo 
como o “alargamento das liberdades substantivas das pessoas do mundo actual, ao 
mesmo tempo que se evitam esforços razoáveis para evitar o risco de comprometer 
seriamente as das gerações futuras”343. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, a partir das Nações Unidas, leva 
em consideração o humano – desenvolvimento humano sustentável, conforme as 
seguintes ideias:

A abordagem do desenvolvimento humano reconhece que as pessoas têm 
direitos que não são afectados pela arbitrariedade associada ao momento em 
que nasceram. Além disso, os direitos em questão referem-se não apenas a 
capacidade de sustentar os mesmos padrões de vida, mas também de acender 
às mesmas oportunidades. Este aspecto limita a substituição que pode ocorrer 
ao longo das dimensões do bem-estar. A geração atual não pode pedir às ge-
rações futuras que respirem ar poluído em troca de uma maior capacidade de 
produzir bens e serviços. Desta forma, estaríamos a restringir a liberdade de 
as futuras gerações optarem por ar puro em lugar de mais bens e serviços. [...] 

341 Para saber mais sobre o tema, importante consultar o Relatório de Desenvolvimento Humano 
de 2005, que aborda o tema do comércio internacional e sua relação econômica ao desenvolvimento. 
NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2005: cooperação internacional numa 
encruzilhada: ajuda, comércio e segurança num mundo desigual. Lisboa: Mensagem, 2005.
342 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1996. p. 6-7. NAÇÕES UNIDAS. Human 
development report 1997. p. 6.
343 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 2.

O desenvolvimento humano e o crescimento econômico são viáveis quando 
relacionados a um específico indicador: a erradicação da pobreza. A pobreza, sob 
esse viés, não é vista apenas na perspectiva da renda per capita, mas em razão da 
possibilidade ou não de acesso às oportunidades de se viver uma vida digna335, que 
inclui não apenas os rendimentos individuais e familiares, mas o acesso à educação, 
à saúde e outros, bem como a erradicação das situações de vulnerabilidades336.

Considerando ser, a pobreza, um fenômeno multidimensional, menciona-se 
que as privações variam social e economicamente, mas também entre gênero e am-
bientalmente337. Enquanto nos países em desenvolvimento percebe-se que as maio-
res privações ocorrem na alimentação, na educação, na saúde e no acesso à água 
limpa; nos países industrialmente desenvolvidos, a pobreza e as privações se 
refletem principalmente na exclusão social338. 

A pobreza, conforme se afirmou na Agenda 21339, é um problema com-
plexo e multidimensional. Surgindo tanto em razão de problemas nacionais 
quanto internacionais, não parece possível encontrar uma solução unifor-
me para a sua erradicação – uma aplicação universal de combate à pobreza. 
Ainda assim, entende-se que o combate à pobreza é uma responsabilidade 
conjunta de todos os países.

Visando à erradicação da pobreza340 e a necessidade de se aliar o crescimento 

335 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1997. New York: Oxford University Press, 
1997. p. iii.
336 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2013. p. 27.
337 A relação entre crescimento econômico e sustentabilidade é importante, mas pode tornar-se des-
trutiva. Conforme as Nações Unidas, os padrões de crescimento econômico-industriais das sociedades 
de hoje e suas consequências ambientais podem fazer recuar o próprio desenvolvimento humano. 
“Consideremos os potenciais compromissos entre custos econômicos e danos ambientais, perante a 
tecnologia e a intensidade em carbono na produção dos dias de hoje. As simulações realizadas para 
este relatório sugerem que, se nenhum país ou região estiver preparado para suportar um prejuízo su-
perior a 1% dos rendimentos futuros totais, ou superior a 5% dos seus rendimentos num dado período 
de cinco anos, os níveis de dióxido de carbono desencadearão uma subida de temperatura de 3.C aci-
ma dos níveis pré-industriais até 2100. Contudo, uma subida de temperatura acima do limiar de 2.C 
seria catastrófica para muitos países em desenvolvimento [...]. Na verdade, os fracassos econômicos 
das políticas convencionais agravam os outros custos que elas podem introduzir – designadamente, 
maior desigualdade e degradação ambiental”. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento 
humano 2011: sustentabilidade e equidade: um futuro melhor para todos. Coimbra: Almedina, 2011. 
p. 85.
338 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1998. Ney York: Oxford University Press, 
1998. p. 27.
339 NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. 1992. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/
img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso de 04 de março de 2016.
340 No intuito de medir multidimensionalmente a pobreza, as Nações Unidas criaram o Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM), que identifica as mesmas três dimensões de privações que compõe 
o IDH, bem como mostra o número de pessoas pobres e o número de privações com as quais os 
mais pobres normalmente se debatem. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento huma-
no 2010. p. 8. O IPM busca medir, de maneira abrangente, a sobreposição de dificuldades e privações 
no que se refere à saúde, à educação e aos rendimentos, que incidem sobre o padrão de vida de uma 
pessoal. Nesse sentido, o IPM reflete o número de pessoas em situação de pobreza multidimensional. 
Dados de 2013 apontam para a estimativa de 1,56 bilhões de pessoas (30% da população mundial) 
que vivem em situação de pobreza multidimensional. NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvol-
vimento humano 2013. p. 29.
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tável engloba as dimensões ambiental349, social e econômica350. 
Nesse sentido, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 

1972 (Estocolmo), partiu do pressuposto de que a evolução científica e tecnológica 
possibilitou a transformação do meio ambiente de diversas formas e em escalas sem 
precedentes. A proteção ao ambiente se tornou um dos maiores desafios, que afeta 
o bem-viver das pessoas, assim como o desenvolvimento econômico no mundo:

[...] chegou-se a um ponto na história em que devemos modificar prudente-
mente nossas ações no mundo, com o cuidado pelo ambiente [...] o humano 
tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e condições adequadas de 
vida, em um meio ambiente que permite qualitativamente a vida em digni-
dade e o bem-viver. E o humano tem a total responsabilidade de melhorar e 
proteger o meio ambiente, pensando nas gerações atuais e futuras351.

Seguindo os parâmetros escolhidos e a metas programadas pela Conferência 
de 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvol-
vimento, realizada no Rio de Janeiro (1992), adotou a Agenda 21352, documento 
de proteção do planeta Terra e pressupostos do seu desenvolvimento sustentável. 
Na Agenda 21 foi delineado um detalhado programa de combate ao insustentá-
vel modelo de crescimento econômico e de degradação ambiental, considerando a 
necessidade de se combater a desertificação e perda do solo, a poluição das águas e 
ares, a gestão segura de resíduos, o combate ao desflorestamento, a conservação da 
diversidade biológica, dentre outros.

Esse conceito de desenvolvimento, que engloba três dimensões, pode ser vi-
sualizado nas ações atuais de não criação de débitos que não podem ser pagos 
– financeiros, sociais, negligência em investir nas pessoas, demográficos, ambien-
tais que esgotam os recursos naturais, dentre outros353. Assim, considera-se que a 

349 No que se refere especificamente à dimensão ambiental, é necessário relembrar que, desde 1960, 
os temores por um tipo de poluição por radiação fez surgir um novo impulso ambientalista, que ga-
nhou força em 1962, com a publicação do livro Primavera silenciosa, pela bióloga Rachel Carson. O 
livro mencionado fez um alerta sobre os impactos do uso intensivo de agrotóxicos (pesticidas quími-
cos sintéticos) na agricultura. Carson fez um apelo pela necessidade de se respeitar o meio ambiente, 
visando à proteção da saúde humana e dos ecossistemas naturais. CARSON, Rachel. Silent spring. 
Estados Unidos: Fawcett Publications, INC., Grinnwich, Conn, 1962.
350 Segundo as Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável “reconhece que a erradicação da po-
breza em todas as suas formas e dimensões, o combate às desigualdades dentro dos e entre os países, 
a preservação do planeta, a criação do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e 
a promoção da inclusão social estão vinculados uns aos outros e são interdependentes”. NAÇÕES 
UNIDAS. Transformando o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro, 2015a. p. 5. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org>. Acesso em 12 de abril de 
2016.
351 O evento apresentou uma declaração final com dezenove grandes princípios, que estabelecem 
as bases para a agenda ambiental pós-anos 70 do Sistema das Nações Unidas. NAÇÕES UNI-
DAS. Declaration of the United Nations conference on human environment. 1972. Disponível 
em: <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.Print.asp?DocumentID=97&ArticleI-
D=1503&l=en>. Acesso em 12 de março de 2016.
352 NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. 1992.
353 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1991. p. 1.

Uma preocupação central da abordagem do desenvolvimento humano reside 
em proteger os grupos mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos não são 
apenas as gerações que estão, em média, em pior situação. São também aque-
les que mais sofreriam com a concretização dos riscos adversos que enfrentam 
como resultado da nossa atividade. Assim, preocupamo-nos não apenas com 
o que acontece em média ou no cenário mais provável, mas também com o 
que acontece em cenários menos prováveis, mas ainda assim possíveis, em 
especial aqueles que envolvem riscos catastróficos344.

O conceito345 de desenvolvimento sustentável que sugeri acima e também na 
segunda seção deste ensaio possui um componente essencial: a equidade. Esse com-
ponente significa, além da importância atribuída às gerações futuras, a importância 
intrageracional. Não parece existir grandes diferenças entre a consideração que afir-
ma que a atual geração esta destruindo o ambiente das gerações futuras e a consi-
deração que afirma que grupos atuais suprimem as aspirações de outros grupos por 
iguais oportunidades de emprego, saúde e educação. Se o desenvolvimento não for 
equitativo, afirmam as Nações Unidas, ele também não poderá ser sustentável346.

A definição de desenvolvimento (humano) sustentável vai além do conceito 
de preservação das reservas naturais e ambientes físicos. Para as Nações Unidas, que 
assumem uma postura antropocêntrica, são as pessoas cujo futuro de escolhas deve 
ser protegido347. Dessa forma, como já havia sido afirmado em Estocolmo (1972), 
no Rio de Janeiro (1992) e em Johanesburgo (2002)348, o desenvolvimento susten-

344 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 19-20.
345 O conceito de desenvolvimento sustentável apresentado encontra raiz no relatório (A/
RES/42/187) denominado Nosso futuro comum, publicado em 1987 pela médica Gro Harlem Brun-
dtland, a pedido das Nações Unidas. O relatório apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável 
para o discurso público. A preocupação gerada a partir da acelerada deterioração do meio ambiente e 
suas consequências para o desenvolvimento social e econômico faz supor a necessidade de se alcan-
çar o desenvolvimento sustentável, definido no relatório como aquele desenvolvimento que encontra 
as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias 
necessidades. O conceito apresentado leva em consideração a dimensão ambiental, de proteção dos 
ecossistemas, mas igualmente considera a necessidade de sustentabilidade das dimensões social e eco-
nômica, sugerindo que o desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessida-
des humanas pelo aumento do potencial produtivo e também pela garantia de oportunidades iguais a 
todos, equitativamente. NAÇÕES UNIDAS. Report of the world commission on environmet and 
development. 1987. Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm>. 
Acesso em 10 de janeiro de 2016.
346 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 20.
347 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. p. 7.
348 O balanço das conquistas e novos desafios ocorreu posteriormente, em 2002, durante a Cúpula 
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável ( Johanesburgo), que buscou analisar e reafirmar os 
compromissos da Agenda 21. NAÇÕES UNIDAS. Earth Summit. 2002. Disponível em: <http://
earthsummit2002.org/Es2002.pdf>. Acesso em 07 de julho de 2016.
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desigualdade através de impactos adversos em pessoas que já se encontram em situ-
ação desfavorecida e como as desigualdades no desenvolvimento humano agravam 
a degradação ambiental”361. Além de atingir com maior intensidade a população 
mais empobrecida362, os efeitos da degradação ambiental atingem ainda mais as 
pessoas vulneráveis multidimensionalmente363.

São nos países com IDH mais baixo que ocorrem as maiores privações e danos 
ambientais. A maior parte das pessoas que morrem todos os anos em decorrência da 
poluição das águas e do ar moram nos países em desenvolvimento. Também são elas 
mais afetadas pela desertificação, pelas enchentes, tempestades e perdas da colheita, 
causadas principalmente pelo aquecimento global364.

Apesar do fato de que são as populações mais empobrecidas e vulneráveis que 
suportam as maiores privações em decorrência dos danos ambientais e alterações 
climáticas, no futuro, toda a humanidade enfrentará perdas inerentes aos riscos cau-
sados pelo aquecimento global. A rápida acumulação de gases com efeito estufa365 
na atmosfera altera a previsão “meteorológica para as gerações futuras. Aproximan-
do-nos da beira do abismo, o que se traduz em eventos imprevisíveis e não lineares, 
que podem abrir a porta a catástrofes ecológicos – como sendo, nomeadamente, o 
acelerado degelo das calotas glaciares”366.

Considerando os efeitos aparentemente irreversíveis do aquecimento global, 
que tenderá a gerar consequências em todos os países, as alterações climáticas são 
percebidas como um dos principais fatores a definir as reais perspectivas de desen-
volvimento neste e no próximo século367, que deverá adotar políticas de sustentabi-
lidade e de precaução aos danos.

O chamado para o desenvolvimento sustentável, além da proteção ambiental, 
implica em um novo conceito de crescimento econômico, que providencie justa 
oportunidade a todos e que diminua o comprometimento dos recursos naturais. O 

e natural. A título de exemplo, a degradação considerável do ecossistema pode ameaçar o sustento 
de vida das comunidades rurais que dependem diretamente dos recursos naturais, ou seja, do acesso 
à biodiversidade marinha, a produtos florestais não lenhosos e à agricultura e pecuária em pequena 
escala ou de subsistência. [...] Prevê-se que, em 2025, a escassez de água afetará mais de 1,8 mil mi-
lhões de pessoas, atingindo sobretudo os trabalhadores agrícolas e os agricultores pobres”. NAÇÕES 
UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2014. p. 76.
361 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 1.
362 Segundo as Nações Unidas, a pobreza é uma grande ameaça ao meio ambiente. Nos países mais 
pobres, ela é a causa de desflorestamentos, desertificações, bem como poluição de águas. Além disso, 
esse meio ambiente reforça e gera a pobreza. Muitas das escolhas que danificam o meio ambiente são 
tomadas, em países subdesenvolvidos, pela necessidade de sobrevivência, não pela falta de consciência. 
Nesse sentido, qualquer apontamento para melhoramentos ambientais deve incluir programas volta-
dos à redução da pobreza. NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. p. 7. NAÇÕES 
UNIDAS. Human development report 1992. p. 16-17.
363 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 8.
364 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1998. p. 66.
365 Adotado em 1997, o protocolo de Kioto estabeleceu as obrigatórias metas para os trinta e sete 
países industrializados reduzirem as emissões de gases estufa, bem como promoverem o desenvol-
vimento sustentável, considerando-se a sustentabilidade em suas dimensões social, econômica e 
ambiental. NAÇÕES UNIDAS. Kyoto protocol to the United Nations framwork convention on 
climate change. 1997. Disponível em: <http://kyotoprotocol.com/>. Acesso de 20 de abril de 2016.
366 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2007/2008. p. 2.
367 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2007/2008. p. 24.

incapacidade de promover o desenvolvimento sustentável decorre de uma noção 
de negligência de equitatividade: negligência frente à justiça econômica e social354.

O desenvolvimento sustentável refere-se à proteção do crescimento econômi-
co e desenvolvimento humano futuro. Segundo essa ideia, qualquer tipo de dívida 
para com o meio ambiente, por meio de degradações naturais, é uma dívida para 
com as gerações futuras355. Assim, por exemplo, o consumo (econômico e social), 
enquanto causa principal dos impactos ao meio ambiente, pode ser visualizado 
principalmente no uso desenfreado de recursos não renováveis, como os recursos 
fósseis, bem como no uso abusivo de recursos renováveis, como o solo e a água. 
Além disso, o consumo é responsável pela emissão de ambientes insalubres e po-
luídos, assim como pela geração de lixo acima da capacidade de o planeta suportar, 
gerando danos significativos à temperatura e à acidez do planeta356.

As Nações Unidas atentam para o fato de que o modo como os humanos 
atuam no mundo de hoje, relativamente aos danos e alterações climáticas, acarre-
tam consequências para as gerações atuais e vindouras. Considerando as alterações 
climáticas como um fato científico incontestável, se reconhece “que estão em jogo 
sérios riscos, potencialmente catastróficos, incluindo o degelo das calotas glaciares 
na Groelândia e na Antártida Ocidental […] e as alterações no curso da Corrente 
do Golfo, significando alterações climáticas dramáticas.”357

A degradação ambiental é mais ampla do que se costuma pensar, abarcando as 
alterações climáticas, com repercussões na temperatura, nas precipitações, no nível 
do mar e no risco de desastres. Também abarca as ameaças ambientais crônicas, que 
envolvem a erosão dos solos, a desertificação, a escassez da água, o desflorestamento, 
a degradação dos ambientes marinhos, a poluição e a extinção de espécies, dentre 
outros problemas ambientais e, ainda, humanos358.

A mencionada degradação do meio ambiente atinge os humanos em seus ren-
dimentos, mas igualmente na saúde, na educação e em outras dimensões da sua vida 
qualitativa. Da degradação e de suas consequências, surgem as doenças geradas pela 
poluição do ar e das águas, bem como se alastram doenças tropicais. Todos os anos, 
doenças respiratórias relacionadas à degradação matam aproximadamente três mi-
lhões de crianças com menos de cinco anos. Além disso, o maior fardo é suportado 
pela população mais vulnerável. Assim é que a poluição do ar interior mata onze 
vezes mais pessoas em países com IDH mais baixo359. 

A degradação ambiental, para além das catástrofes a nível global, gera efei-
tos de maneira diferenciada nas diversas regiões do planeta, atingindo com maior 
intensidade as populações mais empobrecidas e vulneráveis360, intensificando “as 

354 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 7.
355 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1990. p. 7.
356 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1998. p. 44.
357 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2007/2008: combater as altera-
ções climáticas: solidariedade humana num mundo dividido. Coimbra: Almedina, 2007/2008. p. v.
358 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011.
359 NAÇÕES UNIDAS. Relatório do desenvolvimento humano 2011. p. 6-7.
360 O efeito das catástrofes sobre as pessoas, segundo as Nações Unidas, “é condicionado não apenas 
pelas suas capacidades e competências, mas também pela sua base de ativos – o seu capital financeiro 
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humano à água potável e ao saneamento e onde há uma melhor higiene; e 
onde o alimento é suficiente, seguro, acessível e nutritivo. Um mundo onde 
habitats humanos são seguros, resilientes e sustentáveis, e onde existe acesso 
universal à energia acessível, confiável e sustentável. Prevemos um mundo de 
respeito universal dos direitos humanos e da dignidade humana, do Estado 
de Direito, da justiça, da igualdade e da não discriminação; do respeito pela 
raça, etnia e diversidade cultural; e da igualdade de oportunidades que per-
mita a plena realização do potencial humano e contribua para a prosperidade 
compartilhada. Um mundo que investe em suas crianças e em que cada crian-
ça cresce livre da violência e da exploração. Um mundo em que cada mulher 
e menina desfruta da plena igualdade de gênero e no qual todos os entraves 
jurídicos, sociais e econômicos para seu empoderamento foram removidos. 
Um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que 
sejam atendidas as necessidades das pessoas mais vulneráveis. Prevemos um 
mundo em que cada país desfrute de um crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável e de trabalho decente para todos. Um mundo em que 
os padrões de consumo e produção e o uso de todos os recursos naturais – do 
ar à terra; dos rios, lagos e aquíferos aos oceanos e mares – são sustentáveis. 
Um mundo em que a democracia, a boa governança e o Estado de Direito, 
bem como um ambiente propício em níveis nacional e internacional, são es-
senciais para o desenvolvimento sustentável, incluindo crescimento econô-
mico inclusivo e sustentado, desenvolvimento social, proteção ambiental e 
erradicação da pobreza e da fome. Um mundo em que o desenvolvimento e 
a aplicação da tecnologia são sensíveis ao clima, respeitem a biodiversidade 
e são resilientes. Um mundo em que a humanidade viva em harmonia com 
a natureza e em que animais selvagens e outras espécies vivas estão protegi-
dos372. 

A ideia é a de consolidar uma Parceria Global, composta pelas Nações Unidas, 
governos, sociedade civil, setor privado e outros atores que possam mobilizar os 
recursos disponíveis para a concretização do desenvolvimento sustentável373. Em 
plano nacional, os objetivos são de responsabilidade primária dos próprios Estados, 

372 NAÇÕES UNIDAS. Transformando o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento susten-
tável. p. 4-5.
373 Nos meses de novembro e dezembro de 2015, ocorreu na cidade de Paris a Convenção quadro sobre 
mudança do clima (FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1), que resultou na adoção do acordo Paris, fundamen-
tado no princípio da igualdade e responsabilidade comum, não excetuadas as diferentes capacidades 
em razão de circunstâncias nacionais. O acordo reconheceu que o mundo é afetado não somente pelas 
mudanças climáticas, mas também pelos impactos decorrentes das medidas tomadas em resposta a 
elas. Diante disso, reconheceu a necessidade de uma resposta eficaz às mudanças climáticas, bem como 
enfatizou a intrínseca relação entre as mudanças climáticas e o acesso equitativo ao desenvolvimento 
sustentável, igualdade intergeracional, bem como a erradicação da pobreza. Algumas das ações consi-
deradas importantes podem ser resumidas da seguinte maneira: (a) manter o aumento da temperatura 
média global abaixo dos 2ºC acima dos níveis pré-industriais; (b) aumentar a capacidade de adaptação 
aos impactos das mudanças climáticas; e (c) desenvolvimento de baixas emissões de gases de efeito 
estufa, de modo a não ameaçar a produção de alimentos. Impõe-se, ainda, um aprimoramento de 
medidas como os sistemas de alerta precoce, as preparações para emergência, a avaliação e gestão de 
riscos e instalação de seguros de risco. NAÇÕES UNIDAS. Convenção quadro sobre mudança do 
clima. 2016. Disponível em: <http://bit.ly/ParisAgreementUNFCCC>. Acesso em 13 de abril de 2016.

desenvolvimento sustentável é um processo no qual se busca um desenvolvimento 
que é econômica, social e ecologicamente sustentável368.

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, as Nações Unidas propõe alguns 
objetivos principais, são eles: (a) eliminação da pobreza; (b) redução do crescimento 
econômico; (c) distribuição mais equitativa de recursos; (d) investimento em saúde 
e educação; (e) governos descentralizados e com maior participação popular; (f ) 
sistemas de trocas mais equitativas e liberais entre países; e (g) melhor compreensão 
da diversidade dos ecossistemas locais para que seja possível encontrar respostas aos 
problemas ambientais.

Torna-se necessário pensar um desenvolvimento sustentável que englobe as 
três dimensões da sustentabilidade. Assim é que, durante a Conferência das Nações 
Unidas denominada Rio+20 (Rio de Janeiro), apresentou-se um documento final 
chamado de O futuro que queremos, no qual se reafirmou a necessidade da pro-
moção de um futuro sustentável para as gerações atuais e futuras, considerando-se 
a interligação necessária entre as dimensões do crescimento econômico inclusivo e 
equitativo, desenvolvimento social e redução das desigualdades, bem como a pro-
teção ambiental, que busque promover o consumo e a produção sustentáveis, bem 
como a conservação e regeneração dos ecossistemas369.

Além da Rio+20, no ano de 2015, as Nações Unidas estabeleceram objetivos 
e metas, construídos sobre o legado dos Objetivos do Milênio, que buscam concre-
tizar os direitos humanos e estabelecer os rumos do desenvolvimento sustentável 
para os próximos 15 anos370. Eles reconhecem a necessidade de erradicar a pobreza 
e a fome, garantir a dignidade e a igualdade entre os seres humanos, proteger o meio 
ambiente, gestar sustentavelmente os recursos naturais, garantir um meio ambiente 
sadio para as gerações atuais e futuras, por meio de políticas de proteção e preven-
ção ambiental, garantir o progresso econômico, social e tecnológico sustentáveis, 
bem como promover a paz mundial371. 

Esses mencionados objetivos e metas vêm acompanhados de uma visão futura 
do mundo:

Prevemos um mundo livre da pobreza, fome, doença e penúria, onde toda a 
vida pode prosperar. Prevemos um mundo livre do medo e da violência. Um 
mundo com alfabetização universal. Um mundo com o acesso equitativo e 
universal à educação de qualidade em todos os níveis, aos cuidados de saúde 
e proteção social, onde o bem-estar físico, mental e social estão assegurados. 
Um mundo em que reafirmamos os nossos compromissos relativos ao direito 

368 NAÇÕES UNIDAS. Human development report 1992. p. 16.
369 NAÇÕES UNIDAS. The future we want (A/CONFIT.216/L.1*). 2012. Disponível em <http://
www.rio20.gov.br/documentos/documentos-da-conferencia/o-futuro-que-queremos/at_download/
the-future-we-want.pdf>. Acesso em 07 de julho de 2016.
370 NAÇÕES UNIDAS. Transformando o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sus-
tentável, p. 1. Disponível em: <https://sustainabledevelopment.un.org>. Acesso em 12 de abril de 2016.
371 NAÇÕES UNIDAS. Transformando o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento susten-
tável. p. 1.
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Diante disso, o conceito de desenvolvimento equitativo e sustentável refere-
-se à possibilidade de sustentar uma boa vida para as gerações atuais, bem como 
a possibilidade de que todos possam acender às mesmas possibilidades, sem afetar 
o igual direito das gerações vindouras. A sustentabilidade vai além do conceito de 
preservação ecológica, envolvendo as dimensões ambiental, social e econômica.

Assim, para o desenvolvimento, importam os objetivos do desenvolvimento 
sustentável (2015), que estabeleceram metas a concretizar os direitos humanos e 
estabelecer os rumos do desenvolvimento para os próximos quinze anos. Funda-
mentados nas dimensões do desenvolvimento sustentável, os objetivos e metas re-
conhecem a necessidade de erradicar a pobreza e a fome, garantir a dignidade e a 
igualdade, proteger o meio ambiente, gestar sustentavelmente os recursos naturais, 
garantir um meio ambiente sadio para as gerações atuais e futuras, garantir o pro-
gresso econômico, social e tecnológico sustentáveis.
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que devem estabelecer estratégias apropriadas de desenvolvimento sustentável. Ao 
mesmo tempo, as estratégias nacionais devem ser apoiadas internacionalmente, por 
meio de ambiente econômico favorável374. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada neste ensaio buscou realizar uma homenagem aos 25 
anos de desenvolvimento humano das Nações Unidas. Tendo por objeto o desen-
volvimento humano no mundo, examinei indutivamente os dados constantes dos 
relatórios de desenvolvimento de 1990 até 2015. 

Em primeiro lugar, sugeri um conceito de desenvolvimento humano, carac-
terizando-o como o alargamento das escolhas das pessoas em sociedade. Contudo, 
conforme analisado, parece que o mero conceito de desenvolvimento, hoje em dia, 
não é mais suficiente. Para que seja possível falar em desenvolvimento humano, se 
tornou necessário acrescentar duas variáveis ao conceito já mencionado de desen-
volvimento, que é a equidade e a sustentabilidade. 

Diante disso, conceituei o desenvolvimento humano como a ampliação das 
iguais oportunidades materiais e imateriais de vida para todos e todas, consideran-
do a liberdade das pessoas para que tenham vidas longas, saudáveis e criativas, para 
que antecipem outras metas que tenham razões para valorizar e para que se envol-
vam ativamente na definição equitativa e sustentável do desenvolvimento. Além 
da expansão das capacidades que alargam o leque de escolhas das pessoas, também 
se deve garantir que essas escolhas não comprometam ou limitem as que estarão 
disponíveis para as gerações futuras.

Esse desenvolvimento equitativo (intrageracional) e sustentável (intergeracio-
nal) possui uma relação não necessária e, muitas vezes excludente, para com o puro 
crescimento econômico. Muitas sociedades possuem alto nível de desenvolvimento 
a baixos índices de renda per capita. Outras sociedades apresentam altos índices de 
renda per capita e baixo desenvolvimento humano. A visão de que o desenvolvi-
mento humano pode ser promovido somente a expensas do desenvolvimento eco-
nômico parece ser uma falsa tese que não percebe a importância de investimentos 
na saúde, na educação, bem como em outras áreas da vida pública e privada, como 
a sustentabilidade ambiental.

O crescimento econômico pode auxiliar o desenvolvimento humano e é vital 
quando se entende que o objetivo do crescimento deve ser o próprio ser humano, 
garantindo melhoramentos às pessoas, por meio de um crescimento econômico 
equitativo. O progresso econômico deve permitir o alargamento das escolhas dos 
indivíduos nas suas comunidades e países, bem como respeitar os ganhos e avanços 
já alcançados na saúde, educação, liberdade e meios de subsistência.

374 NAÇÕES UNIDAS. Transformando o mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento susten-
tável. p. 40.
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VIII
OS JUÍZES E OS TRIBUNAIS COMO AGENTES 
DA GLOBALIZAÇÃO. A UTILIZAÇÃO DE LEIS 
E JURISPRUDÊNCIAS ESTRANGEIRAS PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ANO DE 2015

Gustavo Wentz375

Márcio Ricardo Staffen376

INTRODUÇÃO

A globalização impõe as nações uma nova forma de pensar a sua soberania, 
poder antes absoluto, exercido pelos governos locais e vinculando todos os nacio-
nais. Em seu primórdio, imaginava-se que a globalização traria efeitos apenas para 
o sistema econômico, com poucas alterações para o direito e a administração pú-
blica. Atualmente o poder soberano do Estado encontra-se partilhado com outros 
órgãos e instituições supranacionais.

375 Coordenador do Curso de Direito da Faculdade IDEAU - Campus Getúlio Vargas. Mestrando 
em Direito, Democracia e Sustentabilidade pela Faculdade Meridional - IMED/RS. Especialista em 
Direito Civil e Processo Civil cursada junto a Universidade de Passo Fundo. Graduado em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo (2004 - 2008). Advogado devidamente inscrito 
no Órgão de Classe desde o ano de 2009, atuando nas áreas do Direito Civil, Direito Processual Civil, 
Direito Comercial, Direito Agrário, Direito Contratual e Direito Internacional.
376 Doutor em Direito Público pela Università degli Studi di Perugia - Itália. Doutor e Mestre 
em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Conceito CAPES 5). Possui 
Graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Pesquisador do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). Coordenador e Professor no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Direito - IMED. Professor Honorário da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega (Peru). Professor nos cursos de especializações na Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI). Advogado (OAB/SC). Membro da Comissão de Direitos Humanos (OAB/SC). 
Realizou cursos junto à Universidade Federal de Santa Catarina, Università degli Studi di Perugia, 
Università Roma Trè, Università degli Studi di Camerino, Universidad de Alicante e Universidade 
Karlova IV (Praga). Membro do Comite da Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia del Callao (Peru). Membro Honorário do Ilustre Colegio de Abogados de 
Ancash (Peru). Membro efetivo da Sociedade Literária São Bento. Membro do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito - CONPEDI. Líder do Grupo de Pesquisa Transnacionalismo 
e Circulação de Modelos Jurídicos (PPGD-IMED).
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lações sociais (como os grupos associativos e ONGs). São estes limites e referências 
que orientam os governantes, tanto em seus trabalhos executivos, quanto em sua 
função legislativa. Portanto, toda a ação estatal está pautada por tais referências e 
circundada pelos limites378.

Daí, de início, podemos extrair um conceito básico de soberania, entenden-
do-a como o poder que emana de um povo e que constitui uma nação, dotada de 
características como a auto-organização, a exclusividade do poder de gerência, da 
força e de formulação legislativa, com limites territoriais definidos e aspectos cultu-
rais e históricos próprios e característicos. Este conceito primário do termo sobera-
nia decorre de uma leitura conjunta e sistêmica do Preâmbulo, artigo 1º, inciso I e 
artigo 14, todos das Constituição Federal Brasileira379.

Tanto no inconsciente jurídico quanto no inconsciente político, podemos con-
ceituar a soberania como aquelas pessoas ou instituições, dotadas da autoridade 
final dentro de um determinado território e sobre uma determinada comunidade. 
No contexto interno, podemos entender a soberania como a existência de um sum-
ma potestas na estrutura social. Já no contexto externo, aplica-se nas relações entre 
as comunidades políticas, caracterizado pela inexistência de autoridades supremas. 
Trata-se de um dos elementos formais do Estado situado ao lado da ordem jurí-
dica380. Paradoxalmente, a anarquia nas relações entre Estados soberanos (absoluta 
igualdade), é tanto o reverso quanto a consequência lógica da instauração da ordem 
interna (absoluta supremacia) nas relações de cada um deles com os respectivos 
súditos381.

Desta forma, a partir dos conceitos acima expostos, podemos concluir que da 
ação sincrônica do Estado territorial, da nação e da economia constituída dentro 
das fronteiras nacionais, formou-se uma constelação histórica na qual o processo 
democrático assumiu uma figura institucional convincente (e em muitos países, 
determinante). Também, apenas no âmbito do Estado nacional, é que a sociedade, 
constituída democraticamente, pode atuar de forma reflexa, ou seja, um Estado 
nacional e soberano sempre será o reflexo de seu povo382.

A soberania é sim delimitada pelas fronteiras políticas (mas não resumidas a 
elas), e ultrapassar tais limites só deve ocorrer em casos de específicos e ainda assim 
com extrema prudência, sob pena de desestabilizar as próprias instituições, ou seja, 
são realmente as fronteiras territoriais, que determinam os contornos e os limites da 

378 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre a globalização e a pós-globalização. Crítica 
da razão jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. P. 18.
379 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Se-
nado, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 
Acesso em: 15out. 2016.
380 SOBERANIA. In: Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva. Marcus Cláudio Acquaviva. 11 ed. 
São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000. p. 1209.
381 SOBERANIA. In: Dicionário de Filosofia do Direito. Coordenador Vicente de Paulo Barretto. São 
Leopoldo/ RS: UNISINOS, 2006. p. 763.
382 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Literra Mundo, 
2001, p. 78.

E tal partilha do poder soberano do Estado nos conduz uma nova discussão, 
a saber, a influência da globalização para o direito, e o papel que os juízes, e, em 
especial, que o Supremo Tribunal Federal no Brasil deve cumprir para atender as 
novas necessidades sociais377.

Especificadamente, o cerne deste trabalho (objetivo geral) é a análise da atu-
ação do Supremo Tribunal Federal (STF), podendo assim diagnosticar a utiliza-
ção tanto de legislações internacionais e estrangeiras, bem como, a internalização 
da jurisprudência estrangeira para decidir casos envolvendo direitos e contendores 
puramente nacionais. Já os objetivos específicos são: a) conceituar e analisar a sobe-
rania estatal; b) conceituar e entender o fenômeno da globalização; c) apresentar a 
importância da utilização da jurisprudência e da legislação internacional para julgar 
casos estritamente nacionais; e, d) buscar a aplicação destes institutos pelo Supremo 
Tribunal Federal. Assim, pergunta-se, se o Supremo Tribunal Federal está prepara-
do e apto para atuar como agente da globalização, aplicando legislações estrangeiras 
e internalizando jurisprudências estrangeiras para o julgamento de casos nacionais, 
quando diante de vazios legislativos ou mesmo, diante da experiência estrangeira 
já pacificada?

Para responder a esta indagação dois caminhos distintos serão seguidos: O 
primeiro caminho entende o poder legislativo como soberano e absoluto e a legis-
lação nacional como o último refúgio da soberania. E, o outro caminho, entendendo 
o Poder Judiciário como agente de fomento da globalização, a partir do estreita-
mento da comunicação entre os juízes de diferentes países, sendo, portanto válida 
a utilização de expedientes internacionais para decidir casos complexos, puramente 
nacionais.

A metodologia utilizada para desenvolver a presente pesquisa foi à fenome-
nológica hermenêutica, onde, em um primeiro momento, buscou-se pontuar os 
conceitos operacionais, para, em um segundo momento, analisar a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Já a técnica é a da pesquisa bi-
bliográfica, de forma a embasar os conceitos articulados, tanto na doutrina quanto 
na jurisprudência.

A SOBERANIA ESTATAL COMO O LIMITE PARA A 
FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DAS LEIS NO CONTEXTO 

NACIONAL: O SURGIMENTO DE UMA NOVA REALIDADE

Uma sociedade somente se organiza e funciona a partir de referenciais e de 
limites. Estes limites podem surgir tanto do reconhecimento internacional (como 
são as fronteiras), no seio da própria sociedade (como a família) ou mesmo das re-

377 STAFFEN, Marcio Ricardo; ARSHAKYAN, Mher. The legal development of the notion of 
human dignity in the constitutional jurisprudence. Revista Brasileira de Direito, v. 12, n. 2, p. 108-126, 
dez. 2016. Disponível em: <https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1560>. 
Acesso em: 31 mar. 2017.
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Estas normas encontram as suas forças, em princípio, nas fronteiras geográ-
ficas, mas também, servem para fortificá-las e defendê-las contra ameaças e 
turbações de outros países. Daí, podemos reforçar que soberania não é ape-
nas um conceito social, histórico ou geográfico, mas também é um conceito 
político. 

Porém, pouco a pouco, este conceito duro de soberania, vem sendo mo-
dificado, ocorrendo em decorrência da necessidade das sociedades adapta-
rem-se a uma nova ordem, que até então era voltada para o interno, para a 
hegemonia do Estado e com forte sentimento nacionalista, mas que agora 
tornou-se globalizadora. São várias as correntes de pensamento que ten-
tam explicar este fenômeno da modificação do conceito de soberania para a 
mundialização, porém a primeira delas, e talvez a mais apropriada, caracte-
riza tal fenômeno como uma ruptura, podendo gerar desigualdades e novas 
divisões estruturais nos conceitos primários de sociedade e de poder385. 

Contudo, este procedimento para a sintonização, universalização e 
construção dos interesses comuns (expresso pela globalização), jamais será 
consumado na figura de um Estado mundial. Este processo terá não apenas 
de considerar, mas também respeitar a independência (Eigenständigkeit), os 
caprichos (Eigenwiligkeit) e as peculiaridades (Eigenart) dos Estados sobe-
ranos386. Esta “construção mundial” deverá ocorrer de forma sincrônica nas 
nações independentes, e não de forma cogente e centralizada. Talvez seja 
este o maior desafio ainda a ser superado, e o principal ponto de ataque 
daqueles ainda céticos quanto à mundialização e os seus benefícios, espe-
cialmente para àquelas pautas comuns de discussão mundial (clima, meio 
ambiente, segurança alimentar, combate ao terrorismo, dentre tantas outras). 

Nesse sentido, merece menção o diagnóstico levando por Jacopo Paffa-
rini, para quem:

Lo stato di “frammentazione normativa” dello spazio giuridico globale dun-
que, è il prodotto di un assetto costituzionale debole, dovuto alla mancanza 
di organi politici corrispondenti ad un parlamento e ad un esecutivo. Le is-
tituzioni giudiziarie hanno fatto, pertanto, un uso crescente dei criteri “ori-
zzontali” di organizzazione delle fonti normative, in particolare il criterio di 
competenza, a discapito del tradizionale criterio “verticale” di gerarchia che 
dominava nel sistema del diritto statale fino al secolo scorso. I sistemi giuri-
dichi sovranazionali, d’altonde, non si sarevvero mai potuti intregare “come 
progetto generale e sistematico”, in quanto ciò avrebbe portato ad inevitabili 
resistenze da parte degli Stati. In questo modo, la limitazione delle compe-

385 MASSEY, Doreen. Imaginando a globalização: geometrias de poder tempo e espaço. Revista 
Discente Expressão Geográfica. Florianópolis. n. 3. p. 142-155. 2007, p. 154.
386 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, p. 74.

soberania dos países de forma tenaz383. Até hoje, toda vez que um Estado ultrapassa 
as suas fronteiras soberanas, dá ensejo ao início de um conflito. Não é comum que 
Estados soberanos aceitam pacificamente a inferência de outro Estado estrangeiro 
em sua política, segurança, cultura ou ofensa à integridade física e moral de sua 
população. O atual caso envolvendo a Crimeia, onde a Federação Russa arma e 
incentiva a população a exigir a independência da Ucrânia e a sua incorporação a 
Federação Russa, pode ser elencado como um exemplo.

Mas, por outro lado, há o exemplo do Estado Livre Associado de Porto Rico, 
caracterizado como um território dependente dos Estados Unidos, mas sem perso-
nalidade jurídica própria. Atualmente, a população de Porto Rico está requerendo 
a sua anexação aos Estados Unidos da América, para ser reconhecido como o 51º 
Estado Americano, porém, ainda pendente de aprovação pelo Congresso Norte-A-
mericano, revendo a própria posição de 1998, quando a população já havia decidido 
manter-se como Estado Livre Associado, ou seja, haviam decidido que não queriam 
se ternar um Estado Americano, mas, também não queriam verem-se independen-
tes dos Estados Unidos da América. Neste caso, temos um Estado que ao invés de 
buscar a sua independência, e por via reflexa a sua soberania, busca a sua definitiva 
anexação ao Território Americano. É um caso onde o povo quer entregar a sua 
soberania a outro Estado. 

Porém, no contexto interno (nacional), não basta à sociedade simplesmente 
existir como um fenômeno aleatório dentro de um espaço determinado, é preciso 
mais, é preciso que se desenvolva de forma ordenada e coordenada. Para tanto, é ne-
cessária a existência de regulamentações normativas, que instituam desde padrões 
mínimos de comportamento até a forma da organização dos governos, sua eleição e 
atuação. Ou seja, uma sociedade democrática e soberana somente sobrevive a partir 
do estabelecimento de normas, o que deve ser feito a partir de um procedimento 
pré-determinado, formal e democraticamente escolhido.

A tomada de decisão é uma escolha política tanto no sentido comum quanto 
no sentido nobre: uma escolha de sociedade através dos órgãos que essa so-
ciedade se dotou para geri-la politicamente. Mas essa escolha política só ad-
quirirá validade se tiver passado pela forma do direito, se tiver sido formaliza-
da por ele e de acordo com as regras jurídicas (geralmente constitucionais) 384.

Desta forma, podemos destacar a existência de um núcleo duro de toda 
e qualquer sociedade (e em especial daquelas democraticamente constituí-
das), qual seja, a edição, aplicação e imposição da normatização estatal. Tal 
normatização é, talvez, a principal expressão da soberania de uma nação. 

383 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre a globalização e a pós-globalização. Crítica 
da razão jurídica, p. 19.
384 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre a globalização e a pós-globalização. Crítica 
da razão jurídica, p. 26.
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A GLOBALIZAÇÃO E OS EFEITOS NA APLICAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO NACIONAL: A NOVA SOBERANIA E A 

FIGURA DOS JUIZES COMO ATORES GLOBALIZANTES

No desenrolar do século XX, pudemos vivenciar uma nova ordem mun-
dial, ainda não totalmente consolidada, mas, certamente, definitivamente es-
tabelecida e, porque não dizer, irreversível. Esta nova ordem mundial é mar-
cada pela multilateralidade, pela internacionalização das relações políticas e 
comerciais e no processo pujante de integração de valores tanto econômico 
quanto morais e culturais, conduzindo a um processo de uniformização das 
nações391. Uma nova ordem em contraponto ao antigo sistema da exclusi-
va soberania nacional, vivenciado por vários séculos e sob diversos sistemas 
políticos. 

Porém, este processo que se revela promissor e benéfico, pois facilita a 
integração de sociedades distintas, circulação de bens e serviços, tem outra 
faceta, decorrente de seu modelo utilitarista, surgida a partir das novas ins-
tituições morais e intelectuais, passando a visualizar sempre o maior rendi-
mento do aparelho produtivo e a consequente maior lucratividade. Antes, 
as sociedades moviam-se conforme a vontade de seus “heróis”, já hoje, de-
vido as tendências organizadoras decorrentes do utilitarismo, observamos a 
existências de cidadãos e sociedades estandardizadas392. Em outras palavras, 
o cidadão (base da sociedade) tornou-se apenas mão de obra, perdeu suas 
particularidades e o seu valor é medido pelo quanto ele pode produzir, sua 
inserção neste sistema depende da sua produção. 

E toda esta padronização do modo de pensar e agir do cidadão e da so-
ciedade, inserido neste novo contexto gera efeitos muito além das fronteiras 
nacionais, com profundos impactos na subjetividade coletiva de cada nação, 
acelerado, justamente, pela velocidade pela qual ocorrem as interconexões e 
as trocas de modelos entre as nações393. Não que em outros tempos os cida-
dãos, mesmo inserido em um sistema social nacional forte também não fos-
sem medidos pelo seu trabalho, mas hoje, pouco importa o que é feito pela 
nação, o importante, é o que é feito a nível global. E todo este processo pode 
fazer com que alguns aspectos culturais e algumas identidades nacionais se 

391 BECHARA, Carlos Henrique Trajan. REDENSCHI, Ronaldo. A solução de controvérsias no 
Mercosul: o litígio Brasil X Argentina no Mercosul, o caso Embraer na OMC – Brasil X Canadá. São 
Paulo: Aduaneiras, 2001, p. 01.
392 MELLO, Alex Fiuza de. Mundialização e política em Gramsci. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001, p. 
60. 
393 MELLO, Alex Fiuza de. Mundialização e política em Gramsci, p. 60. 

tenze normative degli ordinamenti globali ad alcune materie specifiche ha 
permesso di superare sin dall’inizio la barriera dalla sovranità statale, garan-
tendo il recepimento dei modelli giuridici elaborati dai primi.387

Tudo isto deixa claro que, mesmo diante de um mundo globalizado e inter-re-
lacionado, os princípios da soberania e da territorialidade, que resultam da separa-
ção das relações internacionais do âmbito ainda existente e importante da soberania 
nacional, mantém-se em certo ponto hígidos e válidos, pois a soberania dos Estados 
funda-se a partir do reconhecimento internacional recíproco, como do respeito das 
fronteiras. Somente é reconhecido como soberano, um Estado que detém o poder 
de proteger suas as fronteiras contra agressões externas e mantém a lei e a ordem 
em um contexto interno388.

Todo este processo de globalização não pôs fim à soberania dos Estados, mas 
exigiu uma modificação nas suas estruturas e atuações. Adaptações são constante-
mente realizadas de forma de adequar a realidade dos governos a nova realidade 
da sociedade. A velocidade com que bens, serviços, pessoas e informações circulam 
hoje tornam este processo ainda mais acelerado e exige um maior cuidado e atenção 
de todos os ramos do conhecimento. 

E, como consequência, até mesmo o Poder Legislativo (e porque não dizer 
o direito) vem sofrendo mutações: os eixos de pressão e a fontes normativas vem 
sofrendo um alargamento, provocado tanto pela globalização jurídica quanto pelo 
transnacionalismo. O surgimento de novos instrumentos jurídicos, a partir de agen-
tes transnacionais e que surtem efeitos diretos, tanto no Estado, quanto na po-
pulação, nas organizações não-governamentais e nas corporações, fazem com que 
processo legislativo tradicional fique, muitas vezes, relegado a um segundo plano, 
cedendo espaço para as relações técnicas, setorizadas, negociais e arbitrais, antes 
comuns apenas em questões comerciais, mas hoje envolvendo até mesmo questões 
de direitos humanos e segurança internacional389.

Assim, podemos afirmar que mesmo sendo o direito, ao mesmo tempo, um 
produto, uma característica e a maior expressão da soberania de uma nação, cada 
vez mais, vem sem transformando em um bem intercambiável, um produto de ex-
portação, transpondo as fronteiras nacionais, adentrando em outros Estados igual-
mente soberanos e servindo para a formulação do direito e a aplicação das leis em 
países estrangeiros390. 

387 PAFFARINI, Jacopo. Modelli costituzionali e società di mercato. Lima: EGACAL, 2015, p. 178.
388 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, p. 82.
389 STAFFEN, Marcio Ricardo. Interfaces do direito global. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 36.
390 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito. 
Porto Alegre: Instituto Piaget, 2006, p. 07.
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dos seus benefícios para solucionar possível omissão ou injustiça decorrente 
da lei nacional e soberana, e assim cumprir o seu papel na sociedade.

Este fenômeno, também chamado de “comércio entre juízes”, se inten-
sifica a partir de sentimento de proteção a um patrimônio democrático co-
mum, bem como, pela existência de silêncios normativos do direito positivo 
e da necessidade de uma maior regulamentação do mercado internacional, 
constituindo-se, desta forma, os juízes como agentes de primeiro plano na 
mundialização do direito397.

Apesar de tudo isso, o princípio da soberania não é abolido, uma vez que são 
os juízes que, parcialmente, a detêm. Esta transferência de poder para os juí-
zes não significa a inexistência de qualquer controlo ou a implementação de 
um automatismo tão elevado como em direito interno. Na verdade, o sucesso 
do mecanismo depende do grau de confiança estabelecido entre os vários sis-
temas de justiça. O risco consiste na eventualidade de as autoridades judiciais 
executivas não se transformarem em juízes do sistema jurídico e processual 
do Estado que emitiu o mandado e não aplicarem as suas normas especificas. 
Daí a necessidade não só de um conhecimento mas também de um reconhe-
cimento mútuos, os quais constituem, de alguma forma, a condição prévia 
de qualquer intercâmbio. Os sistemas não entram em concorrência mas sim 
numa situação de avaliação recíproca e permanente. Torna-se, portanto, difí-
cil a cada um deles reivindicar o isolamento supremo que a soberania nacio-
nal outrora procurava alcançar398.

Tudo isso serve para demonstrarmos que a globalização não detém apenas 
uma natureza econômica (como se imaginava lá em seu primórdio), mas, que exis-
tem outros tantos atores sociais e áreas de atuação interligadas. Cada vez mais 
observamos o acanhamento dos teatros sociais, o caráter público dos riscos e a 
complexidade dos destinos coletivos. As distâncias temporais e espaciais atrofiam-
-se, em decorrência direta da aceleração e da condensação da comunicação e do 
trafego, os mercados atingem as fronteiras do planeta, e a exploração dos recursos, 
infelizmente, alcançam o limite da natureza, expondo outra característica negativa 
marcante do processo de globalização399.

A partir destas colocações, temos de analisar dois novos subsídios ofertados 
ao Poder Judiciário, quais sejam a importação legislativa (seja de normas de direito 
internacional, seja de normas estrangeiras, ou mesmo, de normatizações de orga-
nismos internacionais) e a jurisprudência estrangeira, como ferramentas de auxilio 

397 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, 
p. 30.
398 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, 
p. 27.
399 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, p. 72.

percam com o tempo, o que ocasionará um prejuízo imensurável as nações, 
pois o seu patrimônio histórico e cultural também deve ser protegido.

Em poucas palavras, o processo de globalização/mundialização, apre-
senta duas facetas ambíguas entre si. Se de um lado favorece o intercâmbio 
de pessoas e culturas, a circulação de bens e produtos, reduzindo distâncias 
e derrubando barreiras, de outro, é forma de facilitar a dominação pelo utili-
tarismo da produção. A migração destes modelos, muitas vezes, não segue a 
vontade da sociedade ou dos governos soberanos, mas sim, a vontade produ-
tiva do sistema econômico mundial.

Desta forma, podemos caracterizar o mundo globalizado não somente 
como uma grande mistura abstrusa e híbrida, mas sim, como uma quebra 
metódica do pensamento tanto sobre a soberania quanto sobre a indepen-
dência estatal, cujas consequências surgem em decorrência direta de sua 
existência e interação com as demais nações igualmente soberanas394.

E nesta quebra metódica, pela mitigação da soberania frente à globa-
lização, também o sistema legislativo nacional (um dos grandes expoentes 
da soberania estatal e detentor do poder de representação da nação) sofre 
ingerências estrangeiras, necessitado adequar-se a novas realidades, surgidas 
não somente pela circulação de modelos, mas também pela circulação de 
pessoas e mercadorias. 

O soberano poder estatal, decorrente dos ordenamentos jurídicos in-
ternos, de produzir o próprio direito está gradualmente se redimensionando 
e reformulando a própria política da soberania nacional na direção de uma 
multiplicidade de raízes. Podendo o direito global ser dividido em dois ní-
veis distintos de atuação: O primeiro, tido como mais raso, preocupa-se com 
os assuntos estritamente nacionais, e o segundo, mais amplo e profundo, 
preocupa-se com a cooperação dos agentes, tanto no nível nacional quanto 
internacional (consubstanciando-se, verdadeiramente, em um cenário trans-
nacional)395.

E até mesmos os juízes são influenciados pela globalização. Quando já 
não lhes basta ser a “boca da lei”, ou por não encontrar na legislação a respos-
ta adequada, ou ainda por não existir previsão legal para o fato em discussão, 
este é obrigado a encontrar novas soluções, mesmo que fora dos limites da 
sua outorga396. Ou seja, o próprio juiz, neste processo de globalização, vale-se 

394 MASSEY, Doreen. Imaginando a globalização: geometrias de poder tempo e espaço. Revista 
Discente Expressão Geográfica, p. 154.
395 STAFFEN, Marcio Ricardo. Interfaces do direito global, p. 27.
396 ARNAUD, André-Jean. Governar sem fronteiras: entre a globalização e a pós-globalização. Crítica 
da razão jurídica, p. 126.
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teriais e imateriais) e de pessoas. E, de outro lado, um viés mais político, es-
pecialmente no que tange a proteção e promoção dos direitos fundamentais, 
discussão a qual se dá, atualmente, tanto no âmbito interno (decorrente do 
poder constituinte), quanto no direito internacional, pelo significativo movi-
mento de formalização de instrumentos jurídicos multilaterais de proteção 
aos Direitos Fundamentais402.

 Ademais, não podemos considerar este verdadeiro comércio entre os 
juízes, como um conluio dos juízes em desfavor a soberania dos Estados, 
mas sim, uma forma de se garantir tanto o aprimoramento da justiça in-
terna, como de respeito e aplicação dos compromissos internacionalmente 
assumidos por este mesmo Estado soberano. Desta forma, estes juízes mun-
dialmente engajados, apenas cumprem a função de por em prática o direito 
soberanamente instituído pelo Estado ao qual estão adstritos e pelo qual 
foram legitimamente investidos403.

Diferente seria o enfrentamento da matéria, caso fosse o Poder Legis-
lativo influenciado pela legislação de países estrangeiros e modificasse as 
normas de direito interno, pois aí estaria apenas tornando preceitos estran-
geiros em normas válidas nacionais. Aqui, temos a figura do juiz, buscando a 
solução de um litígio envolvendo nacionais, por meio de uma lei estrangeira 
ou supranacional, sem que tal matéria tenha sido posta a apreciação e sem o 
crivo do Poder Legislativo. 

INTERNALIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ESTRANGEIRA

Como já dito, com o desenvolvimento cada vez mais acelerado de pau-
tas internacionais comuns, como a ecologia, a economia, a cultura e a segu-
rança alimentar, por exemplo, torna-se cada vez mais raro encontrarmos uma 
relação direta entre as legislações nacionais e as pessoas por elas diretamente 
afetadas. E isso faz também com que as decisões dos órgãos competentes 
(em especial do Poder Judiciário) tenham um papel mais efetivo em buscar 
uma maior similitude com o restante da comunidade mundial interdepen-
dente404.

Esta nova preocupação, faz com que os juízes e os tribunais busquem 
uma maior conectividade com os seus pares de outros países, de forma a 
compartilharem suas decisões, e para que não fiquem neutros em questões 

402 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, 
p. 103.
403 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, 
p. 103.
404 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos, p. 89.

no convencimento dos juízes e dos tribunais, e, até mesmo, como forma de suprir a 
falta de regulamentação pela legislação nacional. 

A IMPORTAÇÃO LEGISLATIVA

Mesmo diante de toda a discussão feita a partir dos benefícios e dos prejuí-
zos que a globalização vem impondo a humanidade, algumas questões ainda nos 
parecem sensíveis. Uma delas toca ao respeito às normas internas das nações, de-
correntes diretamente da soberania e do exercício regular do direito da força, prer-
rogativas as quais, não é dotado o direito no cenário transnacional. Desta forma, são 
regularmente incluídas nas pautas de discussão, instrumentos jurídicos que possam 
garantir legitimidade transnacional, a partir de discussões nacionais, como é o caso 
do meio ambiente, por exemplo, que hoje não é discutida tão somente pelo viés 
ambiental, mas também, por expedientes comerciais e arbitrais400.

São casos não somente que envolvam danos a patrimônios supranacionais, 
como os oceanos ou a camada de ozônio, mas também, discussão de danos, ou de 
possíveis danos ocasionados por empresas transnacionais, que exploram o ambiente 
nacional, mas estão lotados em países estrangeiros, e submetidos a legislações di-
versas, seja por força de contratos (como foi o caso da Eurodisney na França), seja 
por prerrogativas legais.

Portanto, este tipo de situação é comumente vivenciada quando estamos dian-
te de assuntos de alcance global. Discutir formas de tornar cogentes estas verdadei-
ras normas transnacionais é uma pauta de intensa negociação, mas ainda de relativa 
efetividade. Porém, para os fins aos quais se dedica este trabalho, temos de nos con-
centrar e analisar as importações legislativas sobre outro viés. Não de encontrarmos 
formas de tornarmos as legislações mundiais aplicáveis, mas sim, da ocorrência de 
solução de problemas internos, a partir da aplicação das normas estrangeiras ou 
mesmo internacionais a casos estritamente nacionais. 

É igualmente cada vez mais comum o facto de juízes nacionais nomeados 
para determinado processo consultarem, por sua livre iniciativa, decisões 
tomadas pelos seus homólogos estrangeiros a fim de encontrarem a 
melhor solução possível para o problema em causa. Esta atitude pode ser 
nomeadamente encontrada em processo considerados muito difíceis, que os 
teóricos americanos denominam de hard cases401. 

Este novo panorama de circulação dos modelos jurídicos, impõem duas 
novas realidades a soberania dos Estados. De um lado, apresenta uma nova 
faceta prática, de forma a possibilitar e facilitar a circulação de objetos (ma-

400 STAFFEN, Marcio Ricardo. Interfaces do direito global, p. 31.
401 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, 
p. 23.
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AS IMPORTAÇÕES LEGISLATIVAS E A INTERNALIZAÇÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA ESTRANGEIRA NO BRASIL 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ANALISE 
DA UTILIZAÇÃO DESTES DOIS INSTITUTOS NA 
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO ANO DE 2015

Entendido a importância dos fenômenos globalizantes para a legislação 
nacional, parece-nos importante averiguar como o Supremo Tribunal Fe-
deral vem utilizando tanto a legislação quanto a jurisprudência estrangeira 
para decidir casos complexos. Para tanto, foi realizada uma busca no site do 
Supremo Tribunal Federal, de todos os julgados do ano de 2015, onde ou 
uma lei ou uma jurisprudência estrangeira foram utilizadas para fundamen-
tar um voto.

Deste resultado, foram excluídos os casos de extradição, onde por obri-
gação da própria legislação interna, é obrigado o Supremo Tribunal a se 
manifestar, bem como outros casos, onde a legislação estrangeira aparece tão 
somente na indexação do julgado e não no transcorrer dos votos. 

Desta pesquisa, foram localizados e analisados 7 julgados do Supremo 
Tribunal Federal que utilizam como base para a fundamentação tanto leis 
quanto jurisprudências estrangeiras. Os resultados serão apresentados em 
ordem cronológica inversa, iniciando pelo mais recente, e findando com o 
mais antigo.

No julgamento dos Embargos Declaratórios do Recurso Extraordiná-
rio com Agravo de Instrumento nº. 891.647/SP407, ao decidir caso de abuso 
de direito de livre expressão, cometido por jornalista de renome nacional, 
que acabou por ofender a honra de outrem, é citado o julgamento do caso 
Schenck X United States, pela Suprema Corte Norte-americana, no ano de 
1919, em especial o posicionamento do Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., o 
que afirmou que a liberdade de expressão prescrita na Primeira Emenda da 
Constituição Americana não protegeria um homem que falsamente gritasse 
fogo em um teatro, causando pânico nos presentes.

O eminente Relator, Ministro Celso de Mello, cita outro julgamento 
da Suprema Corte Norte-America, também da lavra do Juiz Oliver Wen-
dell Holmes Jr. (mostrando ser um grande entusiasta daquele jurista), no 
caso United State X Rosika Schwimmer, o qualificando como um “dictum” 

407 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos Declaratórios em Recurso Extraordinário 
com Agravo de Instrumento nº. 891.647/SP. Embargante: Paulo Henrique dos Santos Amorim. 
Embargado: Merval Soares Pereira Filho. Min. Relator: Celso de Mello. Julgado em 15 de setembro 
de 2015. 

imprescindíveis, indiferente da competência nacional. Este contato não ne-
cessita, estritamente, de uma atuação estatal ou de convênios internacionais, 
e é feito a partir de expedientes simples de circulação de modelos jurídicos, 
o que torna a aplicação do direito mais ágil e menos falível405. 

A referência a jurisprudências estrangeiras (sentença, decisão ou pare-
cer) não pode servir como única regra exemplar e auto aplicável no âmbito 
interno, mas sim, deve estabelecer um exemplo de como casos análogos são 
decididos em outros países que possuam proximidades por razões históricas, 
pela tradição ou pelos seus costumes políticos e jurídicos406. Estes exemplos 
podem ser tanto negativos, quanto positivos, devendo o juiz observa a real 
efetividade da decisão para o caso a que se presta e a extensão de seu alcance 
no país estrangeiro. Ou seja, pode o juiz, antes de aplicar a lei ao caso, visu-
alizar se a ocorrência ou não dos efeitos esperados em outros países, e assim, 
impor maior certeza e correção aos seus julgados.

E mais, pode o juiz, ao utilizar a jurisprudência estrangeira, também 
deixar de aplicar lei ou preceito nacional, visionando justamente a diminui-
ção das diferenças entre as decisões nacionais e as decisões internacionais es-
pecialmente em materiais que envolvam direitos humanos fundamentais, de 
forma a tentar equiparar ao máximo esta sensível matéria em âmbito global, 
ou mesmo local, tendo em vista a existência de blocos associativos regionais.

E ainda, quando falamos em blocos associativos regionais, a utiliza-
ção da jurisprudência estrangeira cresce em importância. Sabidamente, um 
dos grandes empecilhos ao desenvolvimento de blocos regionais (como é 
o caso do MERCOSUL) é a dificuldade do processo de sensibilização le-
gislativa, ou seja, o processo de aproximação das leis dos países membros, 
especialmente em matérias de comércio, trabalho e tributação. Neste con-
texto, podem os tribunais passarem a acelerar este processo, ao aproximarem 
a suas jurisprudências as jurisprudências dos demais países membros, ou, 
simplesmente, pelo desenvolvimento das relações acadêmicas entre juízes de 
diferentes países. 

405 STAFFEN, Marcio Ricardo. Interfaces do direito global, p. 40.
406 ALLARD, Julie; GARAPON, Antoine. Os juízes na mundialização: a nova revolução do direito, 
p. 82-83.
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mite a reabertura de ação penal, independente de julgamento anterior, por 
tratar-se de fato diverso ao qual anteriormente o Poder Judiciário já havia 
julgado. Desta forma, vencido o Relator, o Habeas Corpus restou denegado.

Neste caso, o Supremo Tribunal Federal buscou embasar sua decisão 
em legislações internacionais, independente do fato de o Brasil ter ratifica-
do o seu texto. Esta decisão demonstra a preocupação que deve envolver o 
julgador, ao deixar de lado as suas concepções pessoais, e buscar, mesmo no 
direito estrangeiro, soluções para vazios legislativos nacionais. 

 No Recurso Extraordinário nº. 593.727/MG409, que tratou da com-
petência do Ministério Público dos Estados para proceder investigações de 
forma independente, a Ministra Rosa Weber, ao justificar a sua posição favo-
rável a competência investigativa do Ministério Público, diante da existência 
de uma competência constitucional não explicita no artigo 129, inciso I da 
Constituição Federal Brasileira, citando a decisão do caso McCulloch vs. 
Maryland, da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, que discutia 
a criação de um Banco Federal, mesmo sem expressa autorização da Consti-
tuição Federal Norte-americana, mas que acabou por cunhar a doutrina dos 
poderes implícitos nas constituições. 

Para justificar tal posicionamento no julgamento do caso acima trans-
crito, o Tribunal Norte-Americano, valeu-se da denominada “necessary and 
proper clause” (artigo 1, seção 8, cláusula 18) que autoriza o Congresso a edi-
tar normas capazes que possibilitar ao Governo Federal, executar as funções 
constitucionalmente atribuídas, uma vez que uma constituição não pode ser 
demasiadamente longa, concluindo, por fim, que todos os meios são válidos 
para alcançarem um fim legitimo.

Neste julgamento, fez-se menção expressa a uma jurisprudência da Su-
prema Corte Norte-americana, que tratou de regulamentar um artigo da 
Constituição Norte-americana, para então, justificar a existência de uma 
competência não explicita na Constituição Federal Brasileira, em flagran-
te caso de internalização da jurisprudência estrangeira. Tanto na legislação 
Brasileira quanto na Norte-americana, não há previsão expressa para os casos 
julgados, porém, isto não impediu que a Suprema Corte Norte-americana, a 
partir de um entendimento da constituição, entendesse pela constituciona-
lidade da criação do referido banco. Valendo-se desta experiência positiva, o 
Supremo Tribunal Federal entende existir na Constituição Federal Brasilei-
ra algumas competências implícitas, dentre elas, a do poder de investigação 
do Ministério Público dos Estados. 

409 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Recurso Extraordinário n. 593.727/MG. Recorrente: 
Jairo de Souza Coelho. Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Min. Relator: 
Cezar Peluso. Julgado em 14 de maio de 2015. 

imorredouro fundado na Primeira Emenda”, citando-o literalmente. Encer-
ra o seu voto, citando um terceiro julgamento da Suprema Corte Norte-a-
mericana (Virginia X Black et al.), para afirmar que, mesmo que a Corte 
Suprema reconheça na Primeira Emenda uma liberdade quase absoluta, ja-
mais poderia autorizar comportamentos que induzam ou que instiguem atos 
criminosos.

O próprio julgamento deste processo, em grau de apelação, pelo Tri-
bunal de Justiça de São Paulo faz expressa menção a Primeira Emenda da 
Constituição Federal dos Estados Unidos da América, como a grande inspi-
radora mundial da liberdade de expressão, mas que também não protege os 
abusos em seu nome, citando, inclusive, a já pacificada jurisprudência Nor-
te-americana quanto ao tema.

O que fica claro é que o próprio Supremo Tribunal Federal embasou o 
seu posicionamento nas decisões proferidas pela Suprema Corte Norte-a-
mericana, e, por decorrência, na Primeira Emenda da Constituição daquele 
País, deixando de aplicar tão somente a Constituição Federal Brasileira e a 
Jurisprudência da Própria Corte, que possui posicionamento idêntico ao do 
tribunal estrangeiro citado. E mais, a expressa citação tanto do STF quan-
to do TJSP da Primeira Emenda da Constituição Norte-americana, deixa 
claro a existência de um novo norte para as discussões quanto a liberdade 
no Brasil, visionando agora, não apenas, as liberdades e garantias fundamen-
tais previstas na Constituição Federal Brasileira, mas também, as garantias 
e liberdades ofertadas aos cidadãos Norte-Americanos, decorrentes da sua 
Primeira Emenda. 

Já no julgamento do Habeas Corpus nº. 125.101/SP408, que tratava da 
impossibilidade do transcurso de ação penal, na esfera comum, diante do 
arquivamento de ação penal militar, pela então competente Justiça Mili-
tar, envolvendo os mesmo fatos, o Supremo Tribunal Federal cita a decisão 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Radilla-Pacheco X 
México, para suprir a falta de regulamentação especifica na legislação na-
cional quanto à participação, ou a maior participação, do ofendido na fase 
investigativa do inquérito policial, podendo e devendo participar ativamente 
da colheita das provas.

A decisão cita também o art. 8º, n.4 da Convenção Americana sobre 
Direito Humanos, para justificar o princípio do “ne bis in idem” e o artigo 
4º, Protocolo 7 da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem, datada de 1989, para justificar que o surgimento de fato novo, per-

408 BRASIL. Supremo Tribunal Federal . Habeas Corpus n. 125.101/SP. Paciente: Marcus An-
tonio de Souza. Impetrante: Marcelo Fernandez Urani. Min. Relator: Teori Zavascki. Julgado em 25 
de agosto de 2015. 



184 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo VIII - 185

racial nas escolas públicas Americanas, mas determinou que fosse respeitado 
um prazo razoável, mesmo não determinando qual seria este prazo. Mesmo 
com as considerações do Ministro, não se alcançou o mínimo de votos para 
a modulação pretendida, sendo aplicável de plano a inconstitucionalidade 
da lei, obrigando o Estado a exonerar todos os Policiais Militares nomeados 
sem prestação de concurso público.

Em março do ano findo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a ma-
téria contida no Mandado de Segurança Preventivo nº. 25845/DF413, im-
petrado pela União contra o Presidente do Tribunal de Contas da União, 
visando à desobrigação do pagamento de parcelas (quintos) decorrentes do 
exercício de função comissionada no período compreendido entre a edição 
da Lei 9.624/1998 e a Medida Provisória nº. 2.225-48/2001. Em seu voto, 
o Ministro Gilmar Mendes, além de analisar os fundamentos do Mandado 
de Segurança, entendeu por bem, trazer a discussão uma questão consti-
tucional, que independentemente, segundo a sua posição, do resultado do 
MS, deve ser decidida, por ser uma questão “incidenter tantum”. Trata-se da 
ausência de fundamentação legal (lei que autorizasse o pagamento naquele 
lapso temporal) no Acórdão do Tribunal de Contas da União que ensejou o 
referido Mandado de Segurança Preventivo.

Reconhece o Ministro, que a falta de fundamentação legal no Acór-
dão do TCU, ofende não apenas as partes envolvidas no processo, mas sim, 
afronta a Constituição Federal do Brasil, em especial os direitos fundamen-
tais nela esculpidos, bem como, o princípio da legalidade, e por tal motivo, a 
questão em comento teria sim fundo constitucional. Para justificar o seu po-
sicionamento, o Ministro recorre tanto a vasta Doutrina Alemã em relação 
à matéria, quanto ao julgamento do Tribunal Constitucional Alemão (Bver-
fGE 7,198 (207); 12, 113 (124); 13, 318 (325) – BverfGE 18, 85 (92s.)). 
Consigna também que a Supremo Tribunal Federal pode agir, neste caso, 
como Tribunal de Revisão, e declara a inconstitucionalidade do Acórdão do 
Tribunal de Contas da União que não carregou consigo qualquer fundamen-
tação legal que o sustentasse414.

Mesmo diante de todas as brilhantes considerações trazidas pelo Mi-
nistro Gilmar Mendes, por unanimidade o Mandado de Segurança Preven-

413 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº. 25.845/DF. Impetrante: 
União. Impetrado. Presidente do Tribunal de Contas da União. Min. Relator: Joaquim Barbosa. Jul-
gado em 19 de março de 2.015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?-
docTP=AC&docID=630143. 
414 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança nº. 25.845/DF. Impetrante: 
União. Impetrado. Presidente do Tribunal de Contas da União. Min. Relator: Joaquim Barbosa. Jul-
gado em 19 de março de 2.015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?-
docTP=AC&docID=630143.

Por sua vez, no julgamento do Habeas Corpus nº. 127.186/PR410, um 
dos tantos envolvendo as prisões ocorridas durante as investigações da Ope-
ração Lava-Jato, o Ministro Gilmar Mendes, ao posicionar favoravelmente a 
concessão da medida, substituindo a prisão preventiva por medidas restriti-
vas de direito, assevera quanto ao clamor social, em especial, quanto à impos-
sibilidade de que o clamor social impeça os Tribunais de aplicarem a lei de 
forma justa. Fundamenta a sua concepção, citando passagem do julgamento 
do caso United State vs. Rabinowitz, julgado ainda em 1950, parafraseando 
tradução feita pelo Ministro Sepúlveda Pertence: “Pode-se resumir bem a 
história das garantias da liberdade afirmando-se que foram forjadas em dis-
putas envolvendo pessoas não tão apreciáveis” 411. 

O Ministro buscou na jurisprudência estrangeira, novamente na Nor-
te-americana, fundamento para justificar a aplicação da lei nacional. Neste 
caso, valeu-se da experiência de julgamento da Suprema Corte Norte-ame-
ricana, para concluir que a opinião e o clamor público não pode influenciar 
no julgamento de um processo. Este preceito já é recorrente no direito brasi-
leiro, mas precisou ser justificado a partir de legislação estrangeira, diante da 
grandiosidade do caso em comento. 

Já no julgamento da Ação Direita da Inconstitucionalidade nº. 5163/
GO412, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a constitucionalidade de Lei 
Estadual que permite a contratação de Policiais Militares temporários, sem 
prestação de concurso público, o que afronta diretamente a Constituição 
Federal brasileira. A questão principal, quanto à inconstitucionalidade da 
Lei 17.882/2012 do Estado de Goiás, restou julgada a partir de preceitos da 
própria Constituição Federal brasileira, restando apenas uma discussão de 
fundo, quanto à modulação dos efeitos do julgamento, uma vez que afetaria 
mais de 1.700 pessoas diretamente, além de gerar imediatos problemas na 
segurança pública daquele Estado. 

O Ministro Luís Roberto Barroso citou o julgamento do caso Brown 
vs. Board of Education, julgado ainda em 1954, onde a Suprema Corte 
Americana não determinou a aplicação de imediato do fim da segregação 

410 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 127.186/PR. Impetrante: Alberto 
Zacharias Toron e Outros. Paciente: Ricardo Ribeiro Pessoa. Min. Relator: Teori Zavascki. Julgado 
em 28 de abril de 2.015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=-
TP&docID=9015980 
411 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº. 127.186/PR. Impetrante: Alberto 
Zacharias Toron e Outros. Paciente: Ricardo Ribeiro Pessoa. Min. Relator: Teori Zavascki. Julgado 
em 28 de abril de 2.015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=-
TP&docID=9015980 
412 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5163/GO. Re-
querente: Procuradoria Geral de República. Min. Relator: Luiz Fux. Julgado em 08 de abril de 2.015. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8481099 
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Judiciário e o seu novo papel como agente globalizante. Desta forma, concluímos 
que os Juízes e os Tribunais têm importante papel nesta nova sociedade globalizada, 
devendo as suas atuações também serem pautadas por estes novos atores sociais. 
Ao julgar, um Juiz ou Ministro deve não só mensurar os efeitos de sua decisão no 
contexto interno, mas também, preocupar-se com uma coesão internacional das 
decisões. Uma sentença proferida no Brasil pode servir de parâmetro para um jul-
gado na Nova Zelândia, assim como uma decisão de um Tribunal Japonês pode 
influenciar radicalmente na vida de um brasileiro que lá reside. Como antes dito, a 
lei já não influencia só na vida do nacional, mas também, de todos aqueles que ali 
circulam, encorajados pela globalização. 

Em especial, pudemos concluir que o Supremo Tribunal Federal, órgão máxi-
mo do Poder Judiciário estatal, está, lentamente, adaptando-se a esta nova realidade 
e buscando respostas a questões nacionais tanto na legislação quanto na jurispru-
dência estrangeira. Esta posição adotada pelo STF faz com que os Tribunais infe-
riores e também os Juízes sintam-se a vontade para buscar a resolução de conten-
das, ou mesmo a fundamentação para aplicação do direito nacional, nos julgados 
estrangeiros, trazendo não só maior segurança jurídica, como também, diminuindo 
o espaço para o ativismo judicial.

Da analise dos julgados do ano de 2015, resta claro que o Supremo Tribunal 
volta seus olhos, especialmente, para dois Tribunais estrangeiros, a Suprema Corte 
Norte-americana e a Corte Constitucional Alemã, mesmo tendo estes dois Tribu-
nais funções, competências e estruturas bem diversas ao do Tribunal Pátrio. Outro 
ponto que chama a atenção, é o fato de que os julgados citados pelos Ministros do 
STF, em sua grande maioria, remontam a metade do século XX, mas que mesmo 
assim, foram capazes de elucidar, com brilhantismo, casos omissos ou obscuros na 
legislação pátria. Isto não demonstra que o Judiciário brasileiro encontra-se atra-
sado em relação aos Tribunais utilizados como paradigmas, mas sim, que a história 
construída pelas Cortes estrangeiras já se mostra suficientemente pacificada, e a sua 
aplicação no contexto nacional, certamente, trará ao direito pátrio a mesma segu-
rança jurídica já obtida em outras nações.

Desta forma podemos concluir pela importância tanto da interiorização da 
jurisprudência de Tribunais estrangeiros, como da aplicação de legislações interna-
cionais para a resolução de conflitos nacionais, ressaltando também que o Supremo 
Tribunal Federal vem, paulatinamente, valendo-se destes institutos para resolver 
casos falhos na legislação nacional, agindo como um importante agente de globa-
lização, tornando a aplicação da legislação em solo pátrio mais condizente com o 
direito atualmente aplicado em outros lugares do mundo. O direito, por meio do 
Supremo Tribunal Federal dá importantes passos rumo à globalização. 

tivo restou julgado prejudicado, e a questão constitucional aventada, não foi 
apreciada. Porém, interessante é observar que ao justificar a necessidade de 
apreciação da matéria constitucional, o Ministro Mendes buscou embasa-
mento em um sistema totalmente diverso ao brasileiro, mas que impõem a 
sua realidade uma resposta ágil e positiva, inclusive, equiparando a função 
daquele Tribunal ao Supremo Tribunal Federal para o caso em especial.

Analisando a mesma matéria, porém agora nos autos do Recurso Extra-
ordinário nº. 638115/CE415, o Ministro Gilmar Mendes, novamente evoca 
os julgados do Tribunal Constitucional Alemão, para justificar a declaração 
de inconstitucionalidade, neste caso, diretamente pelo recebimento de van-
tagens (quinto) recebido por servidores públicos em cargos de chefia, uma 
vez que o receberam sem que houvesse legislação que assim o permitisse, 
desde o ano de 1997, mesmo não sendo este o objeto final do Recurso em 
apresso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo que fora construído no decorrer do presente trabalho, conclui-se que a 
soberania nacional, poder antes incontestável e absoluto, conferido aos governos 
e aos governantes, vem sofrendo recorrentes mitigações diante do fenômeno da 
globalização. Porém, estas mitigações ainda não tem o condão de aniquilar o poder 
soberano do Estado, especialmente, em algumas questões sensíveis ao sentimento 
patriótico nacional.

Por outro lado, a globalização apresenta dois polos distintos, um benéfico, 
consubstanciando-se na facilitação da circulação de bens, serviços, pessoas e mode-
los jurídicos, no intercâmbio entre culturas e na discussão de assuntos de interesse 
internacional (pautas globais como o meio ambiente e a segurança contra guerras 
biológicas.). Porém, no polo distinto, temos um viés prejudicial, caracterizado pelo 
utilitarismo produtivo, onde o cidadão deixa de ter o seu valor aferido pelo seu 
papel social, e passa a ser medido pelo quanto pode produzir, tornando a sociedade 
um mero instrumento do sistema produtivo internacional. Mesmo tendo estes dois 
lados ambiguamente postos, pelo exposto neste arrazoado, podemos sim concluir 
que a globalização traz mais vantagens do que dissabores ao mundo.

Mas a globalização, cada vez mais, impõe necessárias modificações na estrutu-
ra do funcionamento do próprio Estado, e afeta institutos que antes poderiam ser 
considerados como baluartes da soberania, e este é o caso do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário local. Para os fins que se pretende, analisamos a postura do Poder 

415 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº. 638115/CE. Recorrente: 
União. Recorrido: Francisco Ricardo Lopes Matias e Outros. Min. Relator: Gilmar Mendes. Julgado 
em 19 de março de 2.015. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?doc-
TP=TP&docID=9016170. 
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IX
DO SOFRIMENTO INDIVIDUAL À LUTA 

COLETIVA CONTRA O AMIANTO EM CASALE 
MONFERRATO: UM OLHAR CRIMINOLÓGICO416

Marília de Nardin Budó417

INTRODUÇÃO

Neste artigo opto por trazer a lume a vivência que tive como pesquisadora 
na cidade de Casale Monferrato, Província de Alessandria, região do Piemonte na 
Itália. A cidade é conhecida internacionalmente pela luta das vítimas e familiares 
pelo banimento do amianto, não somente na cidade e no país, mas pelo seu ativismo 
internacional.

Trata-se de um caso sui generis que, em razão de sua especificidade, condu-
ziu-me até lá, no período em que realizava estágio pós-doutoral, para entrevistar 
as pessoas envolvidas com essa luta. Assim como muitas cidades brasileiras mais 
recentemente têm vivido, Casale Monferrato foi uma das cidades assoladas pela in-
dústria do amianto durante quase todo o século passado, tendo como resultado con-
taminação ambiental, milhares de mortos, e ainda um pico de danos que somente 
chegará no ano de 2020, 34 anos após o fechamento da fábrica da Eternit na cidade.

A importância do estudo de uma realidade aparentemente tão distante da 
brasileira aparece no exato momento em que as narrativas das vítimas iniciam: os 
processos de encobrimento, invisibilização, inverdades a respeito das doenças pro-
vocadas pelo amianto foram lá uma realidade durante todo o século XX. Tudo o 
que se contou para tentar desresponsabilizar a empresa, é o que se conta até hoje 

416 Este artigo é resultante da pesquisa “Crimes dos poderosos e dano social: os processos de viti-
mização pelo amianto do norte ao sul global”, financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Ensino Superior (CAPES), através do programa de estágio pós-doutoral (PDE) realizado 
na Universidade de Barcelona, e pela Fundação Meridional.
417 Pós-doutora em Criminologia pela Universitat de Barcelona. Doutora em direito pela Univer-
sidade Federal do Paraná, com doutorado sanduíche na Università di Bologna. Mestre em direito 
pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Pensamento Político Brasileiro pela 
Universidade Federal de Santa Maria. Graduada em Direito e em Jornalismo pela UFSM. Professora 
e pesquisadora do mestrado em direito da IMED. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6586203658704833.
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CRIMES DOS PODEROSOS, 
VITIMIZAÇÃO DE MASSA E LUTA 

 

Os maiores danos causados à humanidade e ao meio ambiente são provocados 
pela ação concertada entre Estados e Mercados, e, notadamente por envolverem 
instituições detentoras dos poderes político e econômico, permanecem de fora da 
categoria jurídica de “crime”. Diante dessa constatação, a criminologia vem se des-
vencilhando dessa categoria para definir seu objeto419. Este tópico tem por objetivo 
situar minha pesquisa em um campo da criminologia crítica interessado no estudo 
dos danos sociais corporativos a partir do olhar de suas vítimas. Em um primeiro 
momento, apresento o marco teórico da pesquisa para, em seguida, expor o campo 
onde uma das etapas das entrevistas foi realizada. 

O dano social como objeto da criminologia

Desde os estudos elaborados ainda na primeira metade do século XX a respei-
to dos crimes cometidos por agentes do topo da pirâmide social, como, por exem-
plo, aqueles elaborados por Sutherland420, muitos foram os autores que buscaram 
categorizar cientificamente essas condutas. Sob o título de “crimes dos poderosos”, 
Friedrichs abarcou Estados e Empresas que atuam conjunta ou separadamente 
contra o erário público, pessoas, animais não humanos e meio ambiente421. Nessa 
definição estariam inseridas condutas danosas não necessariamente previstas como 
crime pela legislação penal422.

Tanto a perspectiva voltada aos danos ambientais – a green criminology -, 
quanto aquela sobre danos sociais de maneira genérica, permitem refletir desde um 
ponto de vista fundamental: o sistema econômico em que se vive não é responsável 
somente pela instrumentalização das diferentes estruturas de controle penal para 
a reprodução social das desigualdades. Ele próprio, com seus princípios ligados à 
acumulação irresponsável de capital independentemente de custos humanos e am-

419 BERNAL, Camilo Ernesto; CABEZAS, Sebastián; FORERO, Alejandro; RIVERA, Iñaki; VI-
DAL, Iván. Un debate epistemológico sobre el daño social, los crímenes internacionales y los delitos 
de los mercados. In: RIVERA, Iñaki (Coord..). Delitos de los Estados, de los Mercados y daño 
social. Barcelona: Anthropos, 2014. 
420 SUTHERLAND, Edwin H. White Collar Criminality, American Sociological Review, v. 5, n. 
1, Feb. 1940, p. 1-12. Available in: <http://www.jstor.org/stable/2083937>. Acessed in: 31 mar. 2010. 
421 FRIEDRICHS, David O. Crimes of the powerful and the definition of crime. In: BARAK, 
Gregg (ed.). The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. New York: 
Routledge, 2015. p. 39-49. p. 43.
422 NATALI, Lorenzo. Green criminology: Prostettive emergenti sui crimini ambientali. Torino: 
G. Giapichelli, 2015.

no Brasil. O processo judicial para a obtenção seja de memória e verdade, seja de 
justiça na forma de indenizações e condenações penais expressivas, ainda estão em 
andamento, e cada vez se torna mais difícil visualizar a real possibilidade de mínima 
reparação. 

O impacto causado pela fábrica da Eternit em Casale não é diferente daquele 
visto em muitas cidades brasileiras. Com uma diferença: no Brasil, na maior parte 
dos estados ainda é permitida a utilização da fibra como matéria prima em vários 
setores da indústria. Ou seja, se em Casale, onde o fechamento da fábrica ocorreu 
em 1986 e o banimento total do amianto ocorreu em 1992, o pico das mortes cau-
sadas pelo amianto chegarão apenas em 2020, o que dizer das numerosas cidades 
brasileiras que ainda utilizam essa fibra e de uma indústria ainda em franco cres-
cimento?

Apesar de ter na base essa experiência, neste trabalho tenho como principal 
objetivo o de compreender de que maneira é possível construir a ponte entre micro 
e macro níveis de análise no âmbito da criminologia crítica, em especial dos crimes 
dos poderosos. Trata-se de uma pergunta que segue mobilizando muitos estudiosos 
do campo, sobretudo após a chamada ruptura de paradigma em criminologia, com 
influência marxista, nos anos 1970. Se, por um lado, essa ruptura tem como prin-
cipal transformação uma mudança de objeto e de método no campo, passando de 
uma análise etiológica do comportamento criminoso a um estudo sobre os proces-
sos de construção seletiva da criminalidade418, por outro lado, muitas são as buscas 
atualmente de se reencontrar com a pesquisa empírica na compreensão dos grandes 
problemas de que hoje se ocupam criminólogas e criminólogos. Este trabalho, por-
tanto, vem tratar sobre a forma como a pesquisa sobre dano social e criminalidade 
estatal-corporativa pode combinar elementos de uma criminologia de enfoque ma-
croanalítico, sobretudo a respeito da base crítica ao capitalismo, com um enfoque 
microanalítico, a respeito da experiência de vitimização e da maneira como ela se 
constrói subjetivamente para os diferentes afetados.

Para tanto, subdividi o percurso em duas partes. Na primeira, trabalho com 
uma conceituação dos termos a partir dos quais debaterei os danos sociais causados 
pelo amianto e a experiência de vitimização ocupacional/ambiental, além de expor 
a realidade específica da desolação provocada pela fábrica da Eternit na cidade de 
Casale Monferrato. Na segunda, exponho alguns questionamentos metodológicos 
a respeito da entrevista em profundidade e da observação participante para, em 
seguida, expor o percurso de uma das entrevistas realizadas na cidade, no dia 10 de 
julho de 2016. Este artigo não tem o objetivo de explorar detalhadamente todos os 
resultados da pesquisa de campo, mas apenas utilizar exemplificativamente uma das 
entrevistas para debater tanto a importância do testemunho na compreensão dos 
danos sociais corporativos, quanto para visualizar a ponte entre os enfoques micro 
e o macro nesse tipo de estudo. 

418 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 
2002.



194 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo IX - 195

capital429. Isso seria uma contradição430. Assim, ao colocar o dano social no cen-
tro dos objetos de análise está-se, antes de qualquer outra coisa, denunciando as 
próprias organizações políticas e econômicas vigentes, nas esferas local, nacional 
e global, sem cuja superação não é possível imaginar mudanças no insustentável 
desenvolvimento do capital e em todas as vitimizações que o acompanham431.

Ultrapassar o conceito de crime para o de dano social permite à criminologia 
compreender o impacto de ações que não são alcançadas pela definição de proi-
bidas, ilegais ou criminosas, mas que provocam mais dor, sofrimento e mortes do 
que aquelas classicamente etiquetadas sob tais rótulos432. Trata-se, ainda, de partir 
justamente das concepções de vitimização como ubíquas, garantindo o reconheci-
mento de suas formas mais danosas para além daquelas comumente reconhecidas 
pela mídia, pelo direito e pelo Estado433.

Muito recentemente, a partir dos anos 1990, alguns autores passaram a tratar 
especificamente da temática do dano ambiental a partir da experiência da vitimiza-
ção ambiental, sem perder de vista a relação entre o capitalismo, o controle penal e o 
poder. Trata-se de uma temática desenvolvida sob o título de “criminologia verde”, 
ou “green criminology”434. O objeto da criminologia verde são os danos ambientais 
provocados por indivíduos, Estados e empresas, seja em razão de uma atividade, seja 
em razão de uma negligência que leva desastres naturais a consequências ainda mais 
graves435. Esses estudos seguem, portanto, a crítica epistemológica da criminologia 
que entende não poder a disciplina permanecer adstrita aos conceitos do direito pe-
nal, sob o risco de os próprios criminólogos desempenharem o papel de defensores 
da ordem436. Também reside nessa crítica a constatação de que os maiores danos 
sociais causados não são aqueles que o direito penal e o sistema penal estão habitu-

429 Como nota Karam, os punitivistas de esquerda “não percebem que, quando chega a haver alguma 
punição relacionada com fatos desta natureza, esta acaba recaindo sobre personagens subalternos, 
assim, sem maiores perdas, podendo o sistema penal cumprir aquele seu papel instrumentalizador da 
manutenção e reprodução dos mecanismos de dominação”. KARAM, Maria Lúcia. Utopia transfor-
madora e abolição do sistema penal. In: PASSETTI, Edson; SILVA, Roberto B. Dias da. Conver-
sações abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: IBCCRIM, 
1997. p. 67-84. p. 75.
430 ALVESALO, Anne; TOMBS, Steve. Working for criminalization of economic offending: con-
tradictions for critical criminology? Critical criminology, 2002, n. 11. p. 21-40.
431 BARAK, Gregg. On the visibility and neutralization of the crimes of the powerful and their 
victims. In: ______ (ed.). The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful. 
New York: Routledge, 2015. p. 33.
432 HILLYARD, Paddy; TOMBS, Steve. Beyond criminology? In: HILLYARD, Paddy et al. Be-
yond Criminology: Taking Harm Seriously. London: Pluto Press, 2004. p. 184.
433 MUNCIE, John. Decriminalising Criminology. The British Criminology Conference: Selected 
Proceedings. v. 3. Papers from the British Society of Criminology Conference, Liverpool, July 1999. 
Editors: George Mair and Roger Tarling. 
434 BEIRNE, Piers; SOUTH, Nigel. Issues in Green Criminology: confronting harms against 
environments, humanity and other animals. New York: Routledge, 2013.
435 NATALI, Lorenzo. Green criminology…
436 SCHWENDINGER, Herman; SCHWENDINGER, Julia. Defensores da ordem ou guardiães 
dos direitos humanos? In: TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. Criminologia crítica. 
Rio de janeiro: Gral, 1980. p.113-134.

bientais é responsável direto pelo maior número de mortes de seres humanos, danos 
ao meio ambiente, além do assassinato diário de espécies inteiras de animais423. 

Ao tratarem sobre “o criminoso corporativo”, Tombs e Whyte demonstram 
claramente que a única solução para o problema dos gigantes danos sociais causa-
dos pelas grandes corporações é a sua própria abolição. Trata-se de um formato de 
empresa que nega, em absoluto, qualquer possibilidade de prestação de contas sobre 
os seus feitos. “Em outras palavras, a criminalidade faz parte do DNA das moder-
nas corporações. A única solução possível a esse “crime” é abolir os privilégios legais 
e políticos que garantem às corporações agir com impunidade”424.

Quanto à propriedade dessas corporações, percebe-se que cada vez mais elas 
se tornam concentradas, mesmo quando investem internacionalmente. Seus in-
vestimentos são em geral em fusões internacionais, fazendo com que a receita de 
megacorporações seja maior do que a de muitos países. Esse poder econômico cor-
responde a um gigantesco poder político, proveniente tanto da interdependência 
econômica com os Estados, quanto do planejamento político em financiamento de 
campanhas e lobby no Parlamento para garantir a perseguição de seus fins na elabo-
ração das leis. No caso da indústria dos alimentos, por exemplo, os dados mostram 
uma enorme concentração de propriedade nas mãos de quatro grandes corporações, 
que controlam desde a produção de grãos e frutas, até fertilizantes, químicos em 
geral e a alimentos transgênicos425.

Sabendo que o interesse das grandes corporações é o lucro, perceber que seto-
res tão importantes como saúde, alimentação e informação estão nas mãos de uns 
poucos gigantes globais é, no mínimo, preocupante. Torna-se, então, fundamental 
investigar de que maneira as suas ações impactam o meio ambiente e os animais, 
humanos e não humanos. Como observam Bernal et al., “denunciar e esclarecer 
como funciona o poder; as formas que toma a violência é uma tarefa que deve 
continuar sendo essencial, dentro e fora da criminologia. Trazer de volta o Estado é 
importante. Pôr os mercados no centro da mira é primordial”426. De fato, as conces-
sões estatais garantidas aos interesses organizacionais dos poderosos e à acumulação 
de capital é tão antiga quanto o próprio capitalismo427.

Isso significa que esse ramo da criminologia crítica também não tem como 
sucumbir às ilusões do sistema penal: não se trata de um punitivismo de esquerda428 
que, ao buscar denunciar a criminalidade dos poderosos, acaba legitimando a ação 
do sistema penal, ele próprio estruturalmente montado para funcionar a serviço do 

423 SILVA, Maria Beatriz de Oliveira. Crise ecológica e crise(s) do capitalismo: o suporte da teoria 
marxista para a explicação da crise ambiental. Direito e realidade, v. 1, n. 2 (2011).
424 TOMBS, Steve; WHYTE, David. The corporate criminal. London/New York. Routledge, 2015. 
p. 3. 
425 TOMBS, Steve; WHYTE, David. The corporate criminal… 
426 BERNAL, Camilo Ernesto; CABEZAS, Sebastián; FORERO, Alejandro; RIVERA, Iñaki; VI-
DAL, Iván. Un debate epistemológico sobre el daño social, los crímenes internacionales y los delitos 
de los mercados... 
427 BARAK, Gregg. The Crimes of the Powerful and the Globalization of Crime. Revista Brasileira 
de Direito, 11(2): 104-114, jul.-dez. 2015. p. 104.
428 KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Discursos sediciosos: crime, direito e sociedade, 
ano 1, n. 1, 1996. p. 79-92.
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mundo acadêmico há décadas. Contudo, por mais que o amianto tenha sido banido 
na Europa e em mais de sessenta países, o fato é que sua produção, fabricação e 
comercialização está aumentando, tendo se deslocado para o sul global445. 

Apesar de a literatura científica demonstrar claramente os dados acima des-
critos, o fato é que alguns estudiosos vêm, desde a primeira metade do século, bus-
cando silenciar as descobertas sobre o caráter danoso à saúde em qualquer tipo 
de exposição ao amianto. Em grande parte dos casos, mais cedo ou mais tarde se 
descobre a vinculação dos cientistas signatários dos artigos publicados com a pró-
pria indústria do amianto446. Muitos desses pesquisadores, inclusive, mudaram de 
posição após terem tido suas pesquisas financiadas pela indústria447. 

Hoje, a principal hipótese científica que sustenta a manutenção do amianto 
como matéria-prima em países como Brasil, Índia, Paquistão, Rússia e China, é a 
diferenciação entre dois tipos de amianto, o amianto crisotila, ou amianto branco, 
e os anfibólios, ou amianto azul. A chamada “hipótese dos anfibólios” vem garan-
tindo ao sul assumir a ideia de que há a possibilidade de estabelecer contato com o 
amianto de forma segura, seguindo algumas precauções. As principais consequên-
cias da defesa dessa hipótese no âmbito científico e sua publicização são a adoção de 
padrões de segurança mais flexíveis para o contato com a crisotila, assim como a de-
negação judicial de indenizações em casos de exposição exclusiva a essa modalidade 
da fibra. Isso tem ocorrido mesmo no caso do Brasil, em que cientistas pagos pela 
indústria do amianto têm buscado influenciar no processo de tomada de decisões 
em audiências públicas no STF e também no Congresso Nacional448. Ou seja, as 
consequências políticas da defesa daquela tese são muito mais importantes do que 
a quantificação449. Daí a importância de pensar qual é o papel do discurso científico 
claramente comprado pela indústria na ocultação e propagação dos danos causados 
pelos Mercados, em casos como este, conhecido como o maior genocídio laboral da 
história, tema ao qual me dediquei em outra oportunidade450. 

Uma história de contrapoder: Casale versus Eternit 

A cidade de Casale Monferrato está localizada na região do Piemonte, na 
Itália. Possui cerca de 37 mil habitantes e teve como grande motivo de desenvol-

445 RUFF, Kathleen. Exporting Harm: How Canada Markets Asbestos to the Developing World. 
Ottawa: Rideau Institute, 2008.
446 BOCKING, Stephen. Nature’s Experts: Science, Politics, and the Environment. New Bruns-
wick/New Jersey/London: Rutgers University Press, 2004.
447 McCULLOCH, Jock; TWEEDALE, Geoffrey. Defending the indefensible: The Global As-
bestos Industry and its Fight for Survival. Oxford: Oxford, 2008. 
448 BUDÓ, Marília de Nardin. O caso do amianto no Brasil sob a ótica da criminologia: invisibilida-
de e dano social. In: TRINDADE, André Karam; ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira; BOFF, 
Salete Oro. Direito, Democracia e Sustentabilidade. Passo Fundo: IMED, 2015. p. 253-286. 
449 CULLEN, Mark R. The Amphibole Hypothesis of Asbestos-Related Cancer: Gone but Not 
Forgotten. American Journal of Public Health, Editorials, Annotations, and Topics, February 1996, 
Vol. 86, No.2., p. 158-159.
450 BUDÓ, Marília de Nardin. Danos silenciados: a banalidade do mal no discurso científico sobre o 
Amianto. Revista Brasileira de Direito, v.12, n. 1, 2016, p. 127-140.

ados e problematizar e perseguir: são eles crimes invisíveis, promovidos por grupos 
poderosos sempre na articulação entre Estados e mercados437.

Em razão disso, também fogem do clássico processo de construção científica 
que parte das instâncias de controle: a palavra das vítimas e as pesquisas contando 
com metodologias empíricas qualitativas das mais variadas maneiras são frequentes. 
Um exemplo é a utilização de metodologias visuais na interação com participantes 
da pesquisa na busca pela representação social da experiência de vitimização438. 

Trata-se, portanto, de um encontro metodológico empírico qualitativo que 
busca a experiência subjetiva e que dimensiona o dano social não a partir de da-
dos geológicos, químicos ou biológicos a seu respeito, mas do impacto sentido por 
aquelas e aqueles que possuem relação estreita com sua terra. Por isso também, 
toda a crítica proveniente de campos como a epistemologia feminista439 e as ciên-
cias sociais440 de modo genérico a respeito dos ideais de objetividade científica e 
de neutralidade da ciência devem ser levadas em consideração, como será visto no 
tópico 2.1.

É desse ponto de vista que parto para estudar o caso do amianto: para além de 
um caso que envolve danos relacionados ao trabalho, a contaminação ambiental em 
algumas regiões é um problema extremamente grave, levando à morte pessoas de 
todas as idades. A Organização Mundial da Saúde calcula que pelo menos 107 mil 
pessoas morrem por ano no mundo por doenças relacionadas ao amianto441, dentre 
elas a asbestose, o câncer de pulmão e o mesotelioma. Os tipos de câncer causados 
pelo amianto provocam cerca de metade das mortes causadas por câncer ocupacio-
nal442. Já existem estudos demonstrando a relação entre a exposição ao amianto e a 
asbestose desde o ano de 1907443. A relação entre o amianto e o mesotelioma está 
comprovado oficialmente desde os anos 1960, muito embora a informação tenha 
sido ocultada pelas empresas enquanto puderam444, e o elevado caráter carcinogêni-
co de pulmão de todos os tipos de amianto vem sendo repetitivamente afirmado no 

437 DAVIES, Pamela; FRANCIS, Peter; WYATT, Tanya (orgs.). Invisible Crimes and Social 
Harms. London: Palgrave, 2014.
438 NATALI, Lorenzo. Criminology, victimización medioambiental y social harm - El caso de Huel-
va (España). Revista Crítica Penal y Poder. OSPDH, n. 7, pp. 5-34, set. 2014.
439 HARDING, Sandra. A instabilidade das categorias analíticas na teoria feminista. Revista de 
Estudos Feministas, Florianópolis, v.1, n. 1, p.7-31, 1993.
440 BECKER, Howard. A epistemologia da pesquisa qualitativa. Revista de Estudos Empíricos em 
Direito, vol. 1, n. 2, jul 2014, p. 184-198.
441 O amianto, ou asbesto, é um mineral extraído em minas e que facilmente se separa em fibras. 
Seu uso principal na atualidade se dá na construção civil. As palavras que designam este mineral – 
asbesto, na origem grega; amianto, na origem latina – significam, respectivamente, incombustível e 
incorruptível.
442 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Chrysotile Asbestos. October 2014. Disponível em: 
<http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chrysotile_asbestos_summary.pdf>. Acesso em: 
15 jan. 2016.
443 MENDES, René. Asbesto (amianto) e doença: revisão do conhecimento científico e fundamen-
tação para uma urgente mudança da atual política brasileira sobre a questão. Cad. Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, 17(1):7-29, jan-fev, 2001.
444 LILIENFELD, David E. The Silence: The Asbestos Industry and Early Occupational Cancer 
Research-A Case Study. American Journal of Public Health, June 1991, Vol. 81, No. 6, P. 791-800. 
Available in: <http://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.81.6.791>. Access on 01 sep. 
2015.
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piemontesa de Balangero, até outras de países como o Brasil, o Canadá e a Rússia. 
O transporte do amianto de navio, trem e caminhão até a fábrica se caracterizava 
por lançar o pó durante todo o percurso, de modo que o chamado “polverino” era 
parte da paisagem familiar dos seus habitantes458. Chegando na fábrica, o amianto 
era descarregado por funcionários sem qualquer tipo de proteção, que mexiam com 
instrumentos como tridentes e pás usados no feno, conforme contam os ex-traba-
lhadores, e conforme foi eternizado nas imagens históricas do Istituto Luce, dispo-
níveis na internet459. 

Somente em 1947 houve o reconhecimento oficial de um caso de asbestose 
ligada ao trabalho nessa fábrica460. Todos tinham falta de ar e dificuldade para res-
pirar, mas, em geral, os médicos atribuíam os sintomas ao tabaco461. Somente nos 
anos setenta veio a público a relação entre as numerosas mortes de operários e não 
operários mortos na faixa dos cinquenta anos de câncer: o amianto era o grande 
causador do raro mesotelioma, à época conhecido como “il tumore di Casale”462. An-
tes disso, era sabido sobre a asbestose e sua relação com o amianto, mas tampouco 
de uma maneira clara. O sindicato, desde a década de cinquenta, já vinha exigindo, 
sem sucesso, máscaras e condições mínimas de segurança aos trabalhadores. 

De 1964 a 1986, os dados oficiais – certamente subrepresentados, dado que à 
época o diagnóstico era falho – indicam que 117 trabalhadores de ambos os sexos 
morreram de câncer de pulmão, 89 de asbestose e 43 de câncer de pleura463. 

Somente em 1984, ano em que foram reportadas 104 mortes relacionadas à 
fibra, houve a confirmação da contaminação do ambiente fabril em uma perícia 
realizada após muita luta sindical, promovida principalmente pela CGIL (Con-
federazione Generale Italiana del Lavoro) e pelo conselho de fábrica, encabeçadas, 
respectivamente, por Bruno Pesce e por Nicola Pondrano. A partir daí, o amianto 
passou a ser conhecido na cidade como “la polvere che uccide”: o pó que mata464. 

O risco às pessoas que não tinham contato com a fábrica ficou comprovado 
pela primeira vez no mesmo ano, através de um estudo pioneiro conduzido pelo 
médico Capra Marzani, do hospital de Casale. Desse estudo emerge o resultado de 
que entre 1973 e 1982 foram 61 os casos de mesotelioma, dos quais apenas 39,34% 
tinham trabalhado diretamente com o amianto465. Os estudos mais recentes têm 
comprovado a tendência de uma desproporcionalidade de casos de câncer de pul-

458 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra... 52.
459 LUCE ARCHIVIO. Amianto, come veniva lavorato a Casale Monferrato. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=UQuejd5PXU0>. Acesso em: 19 jan. 2016. Também os docu-
mentários Polvere e La città bianca mostram muitos desses relatos.
460 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra... p. 56.
461 Essa é uma informação comum em todas as entrevistas tanto em Casale quanto em Barcelona e 
Cerdanyola. No Brasil, essa relação também é feita constantemente, sobretudo nos processos judiciais 
em que as fábricas querem se eximir de pagar elevadas indenizações aos trabalhadores.
462 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra... p. 56.
463 MAGNANI et al. Pleural maligant mesotelhioma and non-ocupational exposure to asbestos in 
Casale Monferato, Italy. Occupational and Environmental Medicine, 1995, n. 52. p. 362-367.
464 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra...
465 ALTOPIEDI, Rosalba. Un caso di criminalità d’impresa: l’Eternit di Casale Monferrato. Tori-
no: L’Harmattan Italia, 2011. p. 58.

vimento econômico durante o século XX as fábricas de cimento e, principalmente, 
a instalação da fábrica de fibrocimento da Eternit. Em 1907, mesmo ano da pu-
blicação, na Inglaterra, do primeiro estudo relacionando a exposição ao amianto à 
asbestose451, foi inaugurada a fábrica da Eternit na cidade de Casale Monferrato, 
tendo funcionado até 1986. O estabelecimento chegou a ser o maior na fabricação 
de produtos de cimento-amianto na Europa452. 

Na primeira metade do século XX, Casale Monferrato chegou a ser conhecida 
como “la città bianca”453, em razão de que o pó do amianto e do cimento estava por 
todas as partes454. A aparência, contudo, não significava qualquer tipo de inseguran-
ça por parte dos habitantes da cidade. Pelo contrário: a fábrica da Eternit represen-
tava para os trabalhadores um lugar seguro onde trabalhar455, recebendo um salário 
em média mais elevado do que em outros lugares, com numerosas vantagens em 
termos de turnos de trabalho, além da possibilidade de uma aposentadoria tranquila 
no futuro. Além disso, tratava-se de um status perante a comunidade: trabalhar na 
fábrica era motivo de orgulho para todas as famílias dos operários, que deixavam 
de ser agricultores e carregavam consigo o ideal de progresso tão desejado no início 
do século456.

Eternit é uma marca que parte do latim “aeternitas”: cimento com amianto 
seria a combinação perfeita para a produção de um material leve, barato e eterno. 
Na época, o próprio Piemonte extraía amianto na mina de Balangero, a maior da 
Europa entre os anos de 1918 e 1991. Esta mina se eternizou nas palavras de Primo 
Levi, onde trabalhou como químico em 1941, retratando-a em seu conto autobio-
gráfico “Nichel”, na obra “Il sistema periodico”: 

C’era amianto dappertutto, come una neve cenerina: se si lasciava per qualche ora 
un libro su di un tavolo, e poi lo si toglieva, se ne trovava il profilo in negativo; 
i tetti erano coperti da uno spesso strato di polverino, che nei giorni di pioggia si 
imbeveva come una spugna, e ad un tratto franava violentemente a terra457.

A fábrica da Eternit em Casale produzia materiais em fibrocimento, como las-
tros, chaminés, telhas onduladas. O amianto vinha de várias minas, desde a própria 

451 MENDES, René. Asbesto (amianto) e doença: revisão do conhecimento científico e fundamen-
tação para uma urgente mudança da atual política brasileira sobre a questão. 
452 ASSOCIAZIONE FAMILIARE VITTIME AMIANTO. Storia dell’amianto e nascita 
dell’Eternit. Disponível em: <http://www.afeva.it/files/storiaeternit.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2016.
453 “La città bianca” é também o título de um documentário que trata sobre o caso. O trailer pode ser 
visualizado no link: <https://www.youtube.com/watch?v=YIxbcWenEp4>. Conta a lenda que durante 
a segunda guerra mundial os aviões aliados não conseguiram nunca destruir a grande ponte sobre o rio 
Po, em Casale, “porque havia uma constante nuvem de pó claríssima que impedia a visão dos bombar-
deiros”. ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra: la vera storia della strage dell’amianto a Casale 
Monferrato. Roma: Ediesse, 2010. p. 51.
454 BRAMBILLA, Michele; MOSSANO, Silvana. Morire d’amianto. Il caso Eternit: la fabbrica, le 
vittime, la giustizia. Torino: La Stampa, 2012.
455 “Un posto sicuro” é o título de outro documentário que trata sobre o caso de Casale Monferrato.
456 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra... p. 48.
457 LEVI, Primo. Il sistema periodico. Torino: ET Scrittori, 1994. p. 63.
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teve cinco familiares mortos por mesotelioma, dentre eles, o marido e a filha469. O 
objetivo era o de estabelecer uma luta organizada e coletiva contra o amianto, prin-
cipalmente mobilizando-se para fazer pressão para obter o banimento do amianto 
na Itália. Juntos, comunidade, trabalhadores, familiares e ambientalistas conduzi-
ram a luta que levou, em 1992 ao total banimento da fibra no país. Em 1998, para 
abarcar comunidade e trabalhadores, a AFLED se transformou em AFeVA (Asso-
ciazione Familiari Vittime Amianto).

Não apenas ações judiciais individuais deveriam ser propostas, mas também 
ações políticas e judiciais coletivas. Assim foram desenvolvidos os três pilares da 
Associação: Giustizia – promoção de ações voltadas à responsabilização da empre-
sa; Bonifica – prevenção de novos casos da doença através da extração do amianto 
dos edifícios públicos e privados; Ricerca – busca de tratamentos para os doentes 
que seguem sendo diagnosticados, já que as doenças do amianto são todas de longo 
prazo. 

Apesar de uma série de atrasos em relação a outros países europeus no que 
tange ao reconhecimento da toxicidade do amianto, a Itália foi um dos primeiros 
países europeus a proibir completamente a extração, utilização e comercialização 
do amianto em território nacional. Como nota Bruno Pesce, uma das principais 
personagens dessa história, tratou-se do resultado de três anos de protestos diante 
o Parlamento, com os desempregados da Eternit sempre presentes, de manifesta-
ções e petições470. Também desde 1988 a associação, junto do sindicato conseguiu 
recolher aproximadamente quinze mil assinaturas a favor do banimento completo 
do amianto da Itália. 

Apesar da bela arquitetura medieval e renascentista que parecem fazer de Ca-
sale somente mais uma cidade histórica italiana, algo que se percebe logo ao chegar 
é que a cidade segue respirando o amianto, seja em função dos enfermos que dia-
riamente são diagnosticados, seja em função da própria decisão da comunidade de 
manter viva a memória sobre as vítimas e os males causados pelo polverino.

C’è anche uma paura nuova, in uma situazione irreale, dominata dallo sgomento 
di generazioni intere cresciute nello scenario fato di polveri, con i ritmi scanditi dai 
turni della fabbrica, e che adesso si scoprono orfani e vedove dell ’Eternit, per colpa 
dell ’Eternit. La città insomma deve ancora fare davvero i conti com uma tragédia 
che non ha ancora scoperto del tutto471.

Uma das mais famosas causas empreendidas pela AFeVA foi a atuação como 
parte civile no processo penal contra o suíço Stephan Schmidheiny e o belga Luois 

469 Para um perfil de Romana e um breve relato de sua história, cf. BRUM, Eliane. Romana e o bi-
lionário do amianto: a dor que não prescreve. Coluna. El país, 24 nov. 2014. Disponível em: <http://
brasil.elpais.com/brasil/2014/11/24/opinion/1416832282_033103 .html>. Acesso em: 25 nov. 2014.
470 PESCE, Bruno. Prefazione. In: IOCCA, Guido. Casale Monferrato: la polvere che uccide. 
Roma: Ediesse, 2011. p. 22.
471 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra... p. 86.

mão e de pleura na cidade466. De fato, a contaminação ambiental hoje é claramente 
sabida: as praias brancas ao longo do Rio Po, nas quais famílias iam banhar-se, 
eram bancos de amianto formados em razão do descarte realizado irregularmente 
pela empresa; a empresa vendia a baixos preços e em alguns casos até mesmo doava 
rejeitos da fábrica para particulares, que usavam para pavimentar pracinhas infantis, 
jardins de escolas e de suas próprias casas467.

Após essas descobertas e muita luta, em 1986 a própria Eternit, então com 
350 trabalhadores, foi declarada falida. Porém, diante das intenções da Eternit 
francesa de assumir a fábrica, o prefeito de Casale Monferrato na época, Riccardo 
Coppo, lançou um veto ao emprego de cimento-amianto e quaisquer produtos de 
amianto nas construções no território da cidade. Apesar de encerradas as atividades 
produtivas com o amianto na cidade, muita luta ainda vinha pela frente, tanto para 
garantir o banimento na Itália, quanto para obter a responsabilização da empresa.

A partir dos estudos realizados em 1985 sobre o número desproporcional de 
mortos por câncer de pulmão e de pleura em Casale, enviados pelo pretor de To-
rino, Raffaelle Guariniello ao Ministério Público, foi conduzida uma instrução a 
respeito da responsabilidade de dirigentes da empresa pelas mortes. Em 1990 ini-
ciou o processo penal por cooperação em homicídio culposo múltiplo agravado e 
de lesões culposas múltiplas agravadas. Com as perícias técnicas e manifestações 
das partes, ao final seis dos quinze denunciados foram condenados, todos a penas 
baixas que, em sua maior parte, tiveram o crime prescrito até 1995, ano da decisão 
do segundo grau de jurisdição.

Da leitura da sentença emerge que seria dever dos imputados informar aos 
trabalhadores sobre os riscos específicos do amianto, levando-os ao conheci-
mento não somente da normativa relativa à asbestose mas sobretudo dos pro-
cessos patológicos letais (mesoteliomas e tumores pulmonares), que, a partir 
de 1976, se estavam difundindo entre os trabalhadores da Eternit; aquela 
necessária informação, na contraperícia apresentada pela defesa é definida de 
maneira infeliz como “terrorismo informativo”468.

Em 1988 e em 1989 foram criadas duas associações. Inicialmente, foi criada a 
Associazione Famigliari Lavoratori Eternit Deceduti), AFLED, composta por fami-
liares de trabalhadores da Eternit falecidos pelo contato com o amianto. Logo, foi 
criada a Associazione di Esposti dell ’Amianto (AEA), composta por pessoas da comu-
nidade. A primeira tinha como presidenta a senhora Romana Blasotti Pavesi, que 

466 ALTOPIEDI, Rosalba. Un caso di criminalità d’impresa...
467 ROSSI, Giampiero. La lana dela salamandra...
468 ALTOPIEDI, Rosalba. Un caso di criminalità d’impresa... p. 64. “Era inoltre, secondo quanto 
emerge dalla lettura della sentenza, dovere degli imputati informare i lavoratori dei rischi specifici 
dell’amianto, portandoli a conoscenza, non solo della normativa relativa all’asbestosi, ma soprattutto 
dei processi patologici letali (mesoteliomi e tumori polmonari), che, a partire dal 1976, si stavano 
diffondendo tra i lavoratori della Eternit; quella necessaria informazione che, nella contro perizia 
presentata dalla difesa, viene infelicemente definita “terrorismo informativo”.
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em profundidade e de observação participante foi o resultado de uma reflexão a 
respeito da já antiga contraposição “quantitativo versus qualitativo” que dominou e 
ainda domina parte das ciências sociais. Neste tópico abordarei, inicialmente uma 
reflexão sobre o método escolhido, para, em seguida, apresentar alguns dos resulta-
dos da pesquisa.

A entrevista em profundidade: método de coleta de dados 

Apesar de os métodos quantitativos serem bastante difundidos na sociologia, 
desde as décadas de 1960 e 1970 a pesquisa qualitativa vem tomando força nesse 
âmbito. Inicialmente, houve uma forte ruptura entre os entusiastas de cada uma 
das tradições472. Hoje, porém, está cada vez mais comum o desenvolvimento de 
pesquisas que combinam os dois tipos de investigação sobre o mesmo universo so-
cial, instrumentalizando-se todos os meios necessários à compreensão da realidade 
social473. 

Apesar de suas limitações, o recurso às entrevistas “[...] continua sendo um 
dos melhores meios para apreender o sentido que os atores dão às suas condutas (os 
comportamentos não falam por si mesmos), a maneira como eles se representam 
no mundo e como eles vivem sua situação, com os atores sendo vistos como aqueles 
em melhor posição para falar disso”474. A entrevista possibilita a obtenção de dados 
referentes aos mais diversos aspectos da vida social proporcionando profundidade 
acerca do comportamento humano através de uma ampla obtenção de respostas e 
expressões475. 

A entrevista de tipo qualitativo permite a análise das realidades sociais segun-
do a perspectiva dos atores sociais - maneira pela qual os próprios atores sociais de-
finem a sua situação. Ela pode ser estruturada, semiestruturada, ou não-estruturada, 
não-dirigida ou de profundidade. A entrevista não-dirigida é “[...] forma de entre-
vista na qual o entrevistador, depois de ter dado uma instrução inicial, visando nor-
tear o entrevistado sobre o tema da pesquisa, confere-lhe o máximo de liberdade no 
que diz respeito à maneira de tratar o assunto, e tenta orientar seus relances sobre 
as dimensões abordadas pelo interlocutor”476. Nesse tipo de entrevista, as perguntas 
não são obrigatórias, somente sendo realizadas quando necessário à obtenção de 
mais profundidade às reflexões geradas pelo próprio entrevistado477. 

472 STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y proce-
dimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medelín: Universidad de Antioquia, 2002. p. 34.
473 BECKER, Howard. A epistemologia da pesquisa qualitativa...
474 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo: considerações epistemológicas, teóricas e me-
todológicas. In: POUPART, Jean; DESLAURIERS, Jean-Pierre; GROULX, Lionel-H; LAPER-
RIÈRE, Anne; MAYER, Robert; PIRES, Álvaro (orgs.). A pesquisa qualitativa: enfoques epistemo-
lógicos e metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. p. 215-253. p. 217
475 GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
476 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo. p. 224
477 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.); DESLANDES, Suely ferreira; GOMES, Romeu. 
Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 64.

De Cartier, que geriram o estabelecimento. 2899 trabalhadores e cidadãos mortos 
e enfermos por doenças causadas pelo contato com o amianto: este é o dano pelo 
qual tiveram que responder no processo penal conduzido na Itália. Desta vez não se 
tratava de homicídio, mas sim de crime de desastre ambiental doloso permanente 
e omissão dolosa de medidas de segurança para os operários. Condenado a 16 anos 
de prisão e ao pagamento de 100 milhões de euros em 2012, Schmidheiny teve a 
sentença confirmada e ampliada em grau de recurso. Porém, em novembro de 2014, 
na “Corte di Cassazione”, a sua punibilidade foi julgada extinta pela prescrição. Um 
golpe tremendo para todas as vítimas, que sonhavam em ver a sua causa reconhe-
cida.

Recentemente foi recebida nova denúncia contra o empresário, agora por ho-
micídio. O tribunal em Torino já julgou que não há bis in idem, e segue agora a 
instrução do novo processo, chamado de “Eternit bis” pela imprensa e membros da 
AFeVA.

Além da atuação nas três frentes (giustizia, bonifica, ricerca), a AFeVA atua 
internacionalmente, participando de congressos, reuniões, articulações com asso-
ciações de vários países para que o caso de Casale seja utilizado como exemplo de 
luta a ser seguido em outras partes do mundo. No Brasil, representantes da AFeVA 
já estiveram várias vezes, desde a criação da ABREA (Associação Brasileira de 
Expostos ao Amianto). 

A pesquisa empreendida em meu pós-doutorado é justamente a contraposição 
entre a exportação dos danos do amianto do norte para o sul global, por um lado; e 
por outro lado, a internacionalização da luta pelo banimento do amianto da parte 
da sociedade civil. Em razão disso, tornou-se etapa fundamental conhecer a expe-
riência de pessoas que lutaram no caso de Casale, que se tornou referência mundial 
em pelo menos três pontos: no número de afetados ambientais mortos por mesote-
lioma; no sucesso da luta pelo banimento; na pesquisa de curas para a doença. As-
sim iniciou minha jornada como pesquisadora em busca dos relatos dessas pessoas.

PESQUISA EMPÍRICA QUALITATIVA E OS SENTIDOS DA 
VITIMIZAÇÃO AMBIENTAL: DO MICRO AO MACRO

A necessidade de realizar uma pesquisa empírica com entrevistas em pro-
fundidade e observação participante na cidade de Casale Monferrato surgiu após 
a leitura atenta do caso, e da percepção de que não haveria como me manter ape-
nas nas pesquisas bibliográfica e documental. Assim, reestruturei o projeto de pós-
-doutorado, enviei ao comitê de ética e obtive a aprovação sob o número CAAE 
56457716.8.0000.5319.

O público entrevistado é o de pessoas acometidas por doenças causadas pela 
exposição ocupacional ou não-ocupacional ao amianto, familiares de vítimas e pes-
soas expostas ao amianto. Os cenários são as cidades de Cerdanyola e Barcelona, 
na Espanha, e Casale Monferrato, na Itália. A escolha dos métodos de entrevista 
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permite contradizer pré-conceitos e pré-definições que a pesquisadora traz consigo 
no momento da realização da investigação.

As falas dos entrevistados e entrevistadas são tomadas como seu modo de ver, 
sentir e interpretar a realidade das doenças causadas pelo amianto em sua experiên-
cia pessoal. Assim, não se trata de conferir o caráter de verdade objetiva ao seu dis-
curso, mas, sobretudo, de dar-lhes voz para que representem a realidade construída 
por sua interação com o mundo. De fato, apesar de as entrevistas serem uma porta 
de acesso privilegiada às realidades sociais, através da relação de umas pessoas com 
outras, essas realidades não se deixam apreender com facilidade, sobretudo porque 
dependem da linguagem: elas são “[...] transmitidas através do [...] jogo complexo 
das múltiplas interpretações produzidas pelos discursos”483. 

Ao contrário do que os estudiosos de matriz positivista podem pensar, na pes-
quisa qualitativa é fundamental o envolvimento do entrevistado com o entrevista-
dor: “em lugar dessa atitude se constituir numa falha ou num risco comprometedor 
da objetividade, ela é condição de aprofundamento da investigação e da própria 
objetividade”484.

Além do objetivo maior de obter profundidade, o recurso à entrevista não es-
truturada tem como vantagem a possibilidade não apenas de representar a maneira 
como as pessoas vivenciam as questões tratadas em seu cotidiano, mas também ga-
rantir que tenham acesso ao discurso, produzam narrativas. Em se tratando de um 
discurso de pessoas singulares atingidas de maneira drástica pela ação do capital, 
dar-lhes voz significa compensar sua ausência ou sua falta de poder na sociedade. 
Essa afirmação poderia trazer algum tipo de questionamento quanto ao enviesa-
mento da pesquisa. Contudo, desde já se sabe que a temática proposta versa dire-
tamente sobre o poder, dado que se trata de uma investigação sobre a vitimização 
massiva no caso de danos sociais ocasionados por condutas corporativas e estatais, 
ou seja, desde uma posição de imunização para seus atores e de acesso privilegiado 
ao discurso através dos meios de comunicação, e de ocupação dos espaços de poder. 
A presente pesquisa possui lado, ela é um estudo das percepções das vítimas do 
amianto, e, portanto, apresentará a realidade tal como vista por elas.

Rompendo com o positivismo, a perspectiva epistemológica construcionis-
ta de que se parte não busca encontrar um discurso verdadeiro, e entende que os 
discursos são indissociáveis de seu contexto de produção e enunciação485. Becker, 
ao debater a questão da neutralidade do pesquisador nas ciências sociais, no artigo 
“Whose side we are on?”, afirma que é uma falsa questão a de pensar se devemos ou 
não ser tecnicamente neutros, já que isso teria como pressuposto a possibilidade 
disso. Propõe, então, a reformulação do questionamento: se não é possível fazer 
pesquisa descontaminada de simpatias pessoais e políticas, então a questão não é a 

483 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo. p. 215.
484 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.); DESLANDES, Suely ferreira; GOMES, Romeu. 
Pesquisa social. p. 67-68
485 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo. p. 235.

Buscar compreender as representações sociais do/da entrevistado/a necessa-
riamente conduz ao seu protagonismo, já que muitas vezes falas que aparentemente 
não têm relação com a temática específica da vitimização ambiental, compõem o 
cenário imprescindível à compreensão dessas percepções sobre o tema. Assim são as 
abordagens sobre a infância, sobre o amor, sobre as relações sociais e interações en-
tre o indivíduo e a cidade, entre os próprios indivíduos e sua relação com o mundo. 
Por isso, o instrumento principal foi a fala, gravada através de gravador de voz com 
a anuência do entrevistado. Não tive qualquer dificuldade em relação à obtenção 
dessa anuência, não estando presente qualquer tipo de desconforto. 

A princípio, o local da entrevista deveria ser a própria casa dos/das entrevista-
dos/as, de maneira a garantir o maior conforto possível, em condições que mais se 
aproximam daquelas das suas vidas cotidianas. Trata-se de buscar atenuar o máxi-
mo possível os artifícios da situação de pesquisa478. Contudo, isso nem sempre foi 
possível: em alguns casos, houve a proposta da sua parte de um local alternativo, 
como a sede da associação, ou mesmo locais que para eles/elas eram significati-
vos. Essas escolhas dos locais dialogadas e protagonizadas pelos/as entrevistados/as 
também foram fundamentais no momento da observação participante.

Minayo observa que o trabalho interacional, proveniente da relação direta en-
tre pesquisadora e participantes, é um instrumento privilegiado justamente pela 
“[...] possibilidade que tem a fala de ser reveladora de condições de vida, da expres-
são dos sistemas de valores e crenças e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir, 
por meio de um porta-voz, o que pensa o grupo dentro das mesmas condições 
históricas, socioeconômicas e culturais que o interlocutor”479. 

Considerando a opção pela entrevista não-estruturada, o protagonismo du-
rante a entrevista deve ser do entrevistado, e não do entrevistador. Por isso, há a 
necessidade de não adotar uma postura autoritária, superando-se a própria hie-
rarquia típica dos métodos tradicionais de pesquisa, a qual situa o pesquisador em 
posição superior aos participantes, consolidando uma relação sujeito-objeto480. Isso 
não significa a impossibilidade de fazer questionamentos e de, em alguns momen-
tos, redirigir os argumentos. Mas tampouco essas conduções podem ser realizadas 
rompendo com a maneira como o entrevistado sente e desenvolve a sua história. 
Como nota Poupart, na entrevista em profundidade, “o papel do entrevistador con-
siste simplesmente em facilitar, por suas atitudes e intervenções, a livre expressão 
dos pontos de vista”481. A entrevista não-estruturada, que se caracteriza pela flexi-
bilidade do método, garante ao entrevistado a liberdade para abordar os assuntos 
que ele julga pertinentes. Isso “[...] favorece a emergência de dimensões novas não 
imaginadas, de início, pelo pesquisador”482. A abertura à fala do entrevistado é o que 

478 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo. p. 239.
479 MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.); DESLANDES, Suely ferreira; GOMES, Romeu. 
Pesquisa social. p. 63-64.
480 HARDING, Sandra. A instabilidade das categorias analíticas na teoria feminista... 
481 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo. p. 224.
482 POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo. p. 225.
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nível de análise através da entrevista em profundidade realizada. Opto por apresen-
tar essa ponte através de quatro principais tópicos, expostos a seguir.

“ERAVAMO TUTTI CONVINTI CHE POTESSE 
GUARIRE”489: VITIMIZAÇÃO E INCONFORMIDADE 

A casa de Luigia desde o princípio me chamou a atenção. Passando em frente 
ao prédio percebi a bandeira italiana com os escritos “GIUSTIZIA ETERNIT”, 
utilizada pelos militantes da AFeVA durante os protestos e batalhas judiciais. Ao 
lado, cataventos, flores, muitas plantas, um ambiente colorido. Luigia perdeu um ir-
mão para o mesotelioma, morto com apenas 33 anos. Fotos dele aparecem pela sala 
rodeadas por muitos enfeites. A foto que ela traz para me mostrar é dele correndo, 
exercitando-se meses antes de falecer. Predomina na fala a ideia de que o irmão 
deveria morrer aos cem anos caso não tivesse nascido em Casale, pelo fato de que 
era muito preocupado com a saúde, se alimentava bem e não fumava. A indignação 
diante do inacreditável: a precocidade da perda do irmão levou a família a uma 
atuação política pela mudança da realidade não somente da cidade, mas do país. 

Foram quarenta dias de luto até que Luigia começasse a se mobilizar junto à 
CGIL para promover a coleta de assinaturas pelo banimento do amianto na Itá-
lia. Ela conta que as pessoas simplesmente não entendiam do que se tratava. Na 
verdade, ela própria nunca havia ouvido falar em mesotelioma até que seu irmão 
fosse diagnosticado. Isso somente ocorreu quando, em função de dores no peito e 
uma febre que não passava, ele foi encaminhado a um especialista em Pavia. Os 
exames, somados à informação de que o rapaz era proveniente de Casale, levaram 
ao imediato diagnóstico: o raro tumor da pleura causado pela inalação das fibras do 
amianto.

Porém, mesmo após o diagnóstico do mesotelioma, a família não havia com-
preendido a sua gravidade. As pessoas que viviam longe da fábrica e que não pos-
suíam qualquer contato com os operários, sabiam no máximo que os trabalhadores 
costumavam morrer cedo em razão de uma doença respiratória. Porém, jamais ha-
via chegado a informação sobre essa doença mortal de nome estranho. No caso de 
seu irmão, ele nunca trabalhou na fábrica, era bancário, viveu sempre longe dela e 
adoentou-se dois anos após a falência do estabelecimento. Nos sete meses desde o 
diagnóstico até a sua morte, mesmo de licença do trabalho, viveu normalmente, o 
que alimentava a fé na cura. “Para nós não era nada. [...] Ele jamais ficou de cama. 
Continuou sua vida em casa, fazia a contabilidade do time de basquete. Estávamos 
todos convictos de que ele poderia ser curado”490. Na época, o mesotelioma dificil-
mente era diagnosticado, e a causa da morte nas certidões de óbito mascaravam o 

489 “Estávamos todos convictos de que ele pudesse se curar”.
490 “Però per noi non era niente [...]. Lui non è mai stato a letto, ha sempre continuato la sua vita 
comunque a casa. Faceva la contabilità per la squadra di basket. Eravamo tutti convinti che potesse 
guarire”.

de se deveríamos ou não ter uma posição, já que inevitavelmente isso irá acontecer, 
mas sim de que lado nós estamos.

Para ele, isso não implica em que os resultados da pesquisa venham a ser 
distorcidos ou enviesados. De fato, as técnicas de pesquisa são apontadas como 
medidas de precaução desenhadas para salvaguardar o cientista desse tipo de erro. 
Ou seja, ao se tomar as técnicas e teorias de maneira imparcial, a coleta e análise 
dos dados terá também ela a capacidade de ser fiel à pesquisa: “qualquer que seja o 
lado em que estamos, necessitamos usar técnicas imparciais o suficiente para que 
uma crença em relação à qual somos especialmente simpáticos possa ser conside-
rada não verdadeira”486. Como assevera o autor, é possível satisfazer as demandas 
científicas sempre deixando claros os limites do que estamos estudando, marcando 
as fronteiras para além das quais os resultados não podem ser aplicados de maneira 
segura. Algo simples e de fácil utilização é mostrar que a pesquisa com entrevista 
e observação traz uma representação e uma análise da realidade através dos olhos 
daqueles sujeitos específicos da pesquisa, e não de outros487.

Relatos de uma experiência de vitimização: Casale pelos olhos de Luigia488

Desembarquei na cidade de Casale Monferrato pela primeira vez no dia oito 
de julho de 2016. Como uma etapa do estágio pós-doutoral, que tinha como tema a 
migração dos danos causados pelo amianto do norte ao sul global, optei por realizar 
entrevistas com pessoas que fossem elas próprias vítimas da exposição ocupacional 
ou ambiental com as fibras do amianto, ou com familiares de vítimas. O contato foi 
realizado inicialmente através da Associação de Vítimas e Familiares do Amianto 
da Catalunya, a AVAAC, e pelo Colectivo Ronda, um grupo de advogados que atu-
am nessa área principalmente com ações individuais na Catalunha. Após contatar 
diretamente os dirigentes atuais e alguns ex-dirigentes da AFeVA, decidi realizar 
essa viagem. Foram onze entrevistas e uma semana de participação nas atividades 
da associação e da cidade. Dos entrevistados, dois eram afetados pelo mesotelioma, 
duas senhoras viúvas em razão de mesotelioma, uma que havia perdido o irmão, 
dois sindicalistas e atuantes na associação, dois ex-operários afetados por asbestose 
e um participante da associação.

Este artigo não pretende explorar os resultados gerais da pesquisa, mas sim 
mostrar, através da exemplificação de uma delas, a passagem do micro para o macro 

486 “Whatever side we are on, we must use our techniques impartially enough that a belief to which 
we are especially sympathetic could be proved untrue”. BECKER Howard S. Whose Side Are We 
On? Social Problems, Vol. 14, No. 3 (Winter, 1967), pp. 239-247.
487 BECKER Howard S. Whose Side Are We On? p. 247. O autor finaliza o texto com a seguinte 
indicação: “We take sides as our personal and political commitments dictate, use our theoretical and 
technical resources to avoid the distortions that might introduce into our work, limit our conclusions 
carefully, recognize the hierarchy of credibility for what is is, and field as best we can the accusations 
and doubts that will surely be our fate”. 
488 Os nomes utilizados são todos fictícios em razão do termo de confidencialidade assinado pela 
pesquisadora e entregue a cada um/a dos/as participantes do estudo. 
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Quando a morte passou a rondar com mais frequência a cidade, algo que era 
tido como uma luta de categoria passou a ser visto como uma luta a ser abraçada 
por todos e todas, afinal, qualquer pessoa estava exposta ao risco de desenvolver 
a doença. Não foi fácil, porém, mobilizar os cidadãos. Luigia conta que a coleta 
de assinaturas ocorria em todos os lugares da cidade em que havia alguma movi-
mentação de pessoas. Isso foi no ano de 1989, e foi o primeiro passo para que três 
anos depois, em 1992, a Itália fosse um dos primeiros países europeus a banirem o 
amianto. As dificuldades eram de vários tipos. Luigia recorda que doía muito não 
encontrar a recepção que esperavam.

Depois, em um momento, havia uma grande vontade de falar sobre o tema e 
ninguém nos escutava, e isso foi muito ruim porque fomos para a rua para a 
coleta de assinaturas e havia passado apenas quarenta dias da morte do meu 
irmão, podes imaginar como nos sentíamos? E as pessoas diziam: “mas por 
que fazem isso?”, “por que, se ele já não está vivo e a fábrica está fechada?”. 
Isto é, parecia mesmo que era uma coisa que não interessava a ninguém. E 
então nós dizíamos: “mas olha que é importante, porque faz mal, porque...”. 
Mas era dificilíssimo fazer com que as pessoas recebessem naquele momen-
to494.

Muitas pessoas que tratavam a causa com indiferença ou mesmo com estra-
nhamento em um primeiro momento, ao terem um diagnóstico na família ou elas 
próprias se adoentarem, vinham ao encontro da associação em busca de informa-
ções e acabavam se engajando. A impressão de Luigia era a de que tudo o que fa-
lavam “caía no vazio”: “não entendo como uma coisa desse tipo não consiga entrar, 
fazer as pessoas entenderem”495.

“È UNA STRAGE SILENZIOSA CHE CONTINUA”496: 
A NECESSIDADE DA LUTA, AINDA.

Das primeiras movimentações na cidade em torno do banimento do amianto 
até os dias atuais se passaram já 29 anos. Contudo, nem os estragos causados pela 
fábrica foram reconhecidos e reparados, nem terminaram os diagnósticos de meso-
telioma, câncer de pulmão e asbestose. Pelo contrário, o cálculo que os médicos do 

494 “ Poi in un momento c'era una gran voglia di parlarne e nessuno ti stava ad ascoltare ed è stato 
brutissima questa cosa perché [...] ci siamo messi per strada, si sono passati 40 giorni [dalla morte 
del fratello], puoi immaginare come potevamo sentirci? E la gente diceva: "ma perché fate questo?" 
"perché intanto lui non c'è più, la fabbrica è chiusa”. Cioè sembrava proprio che fosse una cosa che non 
interessava a nessuno. E invece noi dicevamo: "ma non, ma guarda che è importante perché fa male, 
perché... Ma era difficillissimo farlo recepire in quel momento”.
495 “Non capisco una cosa come questa non si riesca a fare entrare, a far capire”.
496 “É um massacre silencioso que continua”.

problema. Ao contrário do que costumava ocorrer, a família fez questão de que na 
certidão do jovem aparecesse o diagnóstico do mesotelioma plêurico. 

“AVEVO L’IMPRESSIONE DI CADERE NEL VUOTO”491: 
INVISIBILIDADE E DESINFORMAÇÃO

O primeiro ativismo de Luigia e de sua família foi realizado já no manifesto 
fúnebre: “[...] declaramos publicamente que o amianto foi a causa da sua morte, 
daquele rapaz que tinha 33 anos. E a outra coisa que colocamos foi: ‘queremos um 
mundo melhor para o teu filho’, porque não podíamos aceitar que acontecesse uma 
coisa assim”492. 

A dor maior para ela é a de saber que o que ocorreu foi algo causado, que não 
foi um acidente, mas o resultado de uma atividade econômica cujas consequências 
maléficas à saúde dos trabalhadores e da comunidade circundante às fábricas eram 
consabidas através de pelo menos trinta anos de documentação científica.

De fato, algo que fica claro no relato de Luigia é a maneira como as doenças 
ocupacionais da atividade fabril eram objeto de murmúrios na cidade, mas vistas 
quase como uma fatalidade. Apesar das lutas sindicais já existentes desde o final 
da década de 1970, foi somente em 1986 que se conseguiu a primeira avaliação do 
ar que comprovou as péssimas condições. Quando as famílias de vítimas se uniram 
aos sindicatos na luta pelo banimento do amianto no país foi que a comunidade 
passou a ter consciência do que ocorria realmente dentro da fábrica. Luigia fala 
sobre o assombro que teve quando ouviu os relatos de ex-operários contando, por 
exemplo, que de um lado da sala não era possível enxergar o outro lado, em razão da 
nuvem de pó de amianto. Mesmo intuindo o caráter insalubre do local de trabalho, 
principalmente porque viam os colegas se adoentando e morrendo, os operários 
tinham a fábrica em grande consideração, por serem reconhecidos, receberem bem, 
ganharem presentes para a família, terem frequentes confraternizações. 

Eles, recebendo essas coisas, diziam que em um certo sentido se sacrificavam 
pelo trabalho. Mas, repito: eles talvez tinham a consciência do fato de pode-
rem ter esse pó que lhes impediria um pouco a respiração, mas não de os levar 
à morte. Isto é, poderia ser um incômodo que viria retribuído dessa maneira, 
com tantos presentes. Mas não a morte. A morte não era contemplada em 
tudo isso493.

491 “Tinha a impressão de cair no vazio”.
492 [...] Abbiamo dichiarato pubblicamente sul manifesto funebre che l'amianto era stata la causa 
della sua morte, di quel ragazzo che aveva 33 anni. E l'altra cosa che abbiamo messo è stata: "vogliamo 
un mondo migliore per tuo figlio", perché non potevamo accetare che succedesse una cosa così.
493 “Loro ricevendo queste cose dicevano che in un certo senso si sacrificavano per il lavoro. Però 
ripeto: loro avevano forse la consapevolezza fino al fatto di poter avere questa polvere che li impediva 
un po’ il respiro, ma non di andare poi a morire. Cioè poteva essere un fastidio che ti veniva retribuito 
in questo modo, con tanti regali. Però non la morte. La morte non era contemplata in tutto questo”.



210 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo IX - 211

mento. Então, tanta gente diz que esse teto faz mal, que deve tirá-lo, conta-
mos toda a história, e te dizem: “mas ele sempre esteve ali”. Isto é, não tem 
o fato de compreender que aquela coisa te mata, porque não te faz morrer 
imediatamente499.

Ainda assim, ela reconhece a importância do trabalho do sindicato e da AFe-
VA, que ainda está em curso. “Poderíamos ter simplesmente desistido. Teria sido 
muito mais fácil desistir. Mas seguimos”. Mesmo com todas as dificuldades, ela 
concorda que muitas das pessoas que não queriam assinar o manifesto para banir 
o amianto em 1989 hoje o assinariam, tanto porque há mais informação, quanto 
porque muitos deles certamente foram acometidos das doenças causadas pela fibra. 

Não podemos pensar que não fazemos parte do mundo, todos fazemos par-
te do mundo. Uma coisa que acontece comigo hoje pode acontecer contigo 
amanhã, portanto, não deves pensar simplesmente no teu quintal. É neces-
sário dar-se conta como são as coisas, como é o mundo, é necessário ter uma 
visão mais global. [...] Se ninguém se importa, não acontece nada. Ao contrá-
rio, acontecem os desastres, acontecem os desastres se todos se viram para o 
outro lado e fingem não ver e não saber500.

A visão de que Luigia fala é global literalmente: os integrantes da AFeVA têm 
viajado o mundo para, a partir do relato de suas experiências, instruir com docu-
mentos, argumentos e estratégias outros países do mundo nas suas lutas contra os 
magnatas do amianto e os Estados condescendentes. De fato, eles já estiveram no 
Brasil várias vezes, assim como estiveram no Japão, na China, nos Estados Unidos, 
entre outros países que ainda não baniram a fibra.

499 “Però lì è stata una cosa veramente strana. É stata anche diffusa in una maniera esagerata. 
Perché questo materiale leggero, inifugo, con tante proprietà buone poi però in realtà era una bomba 
micidiale. C’è anche il fatto che proprio questi danni arrivano a distanza di tanti anni, non ti danno 
l›esata consapevolezza, perché se tu vai vicino a una tettoia di amianto non ti succede niente nel 
momento. Allora tanta gente dice che questo tetto da togliere fa male e lo racconta tutto, e poi ti dice: 
"è, ma è sempre stato lì". Cioè, non c'è questo fatto di capire che quella cosa ti fa morire, perché non 
ti fa morire subito, e quindi...”
500 “[...] Non si può pensare di non far parte del mondo, facciamo tutti parte del mondo. Una cosa 
che succede a me oggi può succedere a te domani, quindi non devi pensare semplicemente al tuo 
orticello. Bisogna rendersi conto come sono le cose, com'è il mondo, bisogna proprio avere una visione 
più globale. [...] Se tutti se ne fregano non succede niente. Anzi, succedono i disastri, succedono i 
disastri se tutti [...] si girano dall'altra parte, fano finta di non vedere e di non sapere”.

hospital da cidade – uma referência no tratamento do mesotelioma no país – fazem 
é o de que o número de mortos deverá atingir o seu pico apenas em 2020.

Apesar de politicamente a primeira grande vitória ter ocorrido em 1992, com 
o banimento total do amianto na Itália, o fato é que os processos preventivos e 
reparativos ficaram em segundo plano nas décadas seguintes. O que garantiu uma 
enorme visibilidade recentemente foi o processo penal movido contra o bilionário 
suíço Stefan Schmidheiny, de 2009 a 2014, relatado acima. Luigia conta que se a 
invisibilidade das mortes pelo amianto foi historicamente a regra, isso se modificou 
durante as diferentes fases do processo. 

Ali realmente não havia nem como contar os jornalistas que vinham e que-
riam saber, porque era notícia, porque se não, um que morre, não vira notícia. 
Aqui morre uma pessoa por vez [...]. Mas um por um são muitos, se os conta-
mos, são verdadeiramente muitos. E depois é muito triste quando escutas que 
as pessoas ainda se enfermam, e dizes: “é um massacre que continua, muito 
silencioso, continua desse modo silencioso, entende que não é uma coisa que 
venha dita na televisão quando morre um, mas olha quantos são...”497.

Mesmo após tanta denúncia e tanta produção de material informativo, mo-
bilizações nas escolas e tudo o mais, ainda assim por vezes é difícil convencer as 
pessoas da importância de se fazer algo em torno do amianto que está nos tetos das 
casas, nos tubos de fibrocimento e em outros locais. 

As pessoas não querem falar sobre o tema. Para Luigia, “é como se falar fosse 
voltar para trás, é um pouco assim, um verdadeiro medo da realidade, não queriam 
enfrentar a realidade. Não é escondendo as coisas que se pode de qualquer maneira 
terminar com elas. Ao contrário”498. Isso requer, então, da associação e dos sindica-
tos um contínuo trabalho para manter a memória viva, fazer com que as pessoas se 
comprometam a, por exemplo, tirar os tetos de amianto das próprias casas. Porém, 
por vários motivos isso também é um dado de difícil comunicação, mesmo em 
Casale.

Porque esse material leve, incombustível, com tantas propriedades boas, mas 
depois, na realidade, era uma bomba mortal. Tem também o fato de que os 
danos somente aparecem após muitos anos, não te dão a exata consciência, 
porque se você se aproxima de um teto de amianto, nada acontece no mo-

497 “Lì veramente non potevi contare i giornalisti che venivano e volevano sapere, perché e era notizia, 
perché se no, uno che muore [...] non fa notizia. Qui muore una persona per volta. [...] Invece uno 
per uno sono tanti, se li conti sono veramente tanti. E poi è molto triste quando senti qualcuno che 
si ammala ancora, e dici "ma cavolo, è una strage che continua, molto silenziosa, continua in questo 
modo silenzioso, capisci che non è una cosa che viene detta alla televisione quando muore uno e invece 
guarda quanti sono...”
498 “È come se parlando te lo portasse dietro, è un po’ così, vera paura della realtà, non volevano 
affrontare la realtá. Non è che nascondendo la cosa si possa in qualche modo finire. Al contrario”.
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ganhador de prêmios por suas ações ambientalmente corretas causou a morte de 
mais de 3000 pessoas em Casale e além daquelas no resto do mundo serviria como 
uma forma de publicizar esse risco. Assim, a finalidade seria também a de permitir 
o acesso à informação que segue blindada em países como o Brasil, a Índia, o Pas-
quistão, grandes consumidores da fibra.

CONCLUSÃO

Apesar de cada vez mais frequente no campo do direito, a pesquisa empíri-
ca ainda é uma raridade nos projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação. 
Quando ela aparece, é mais comum aquela documental do que a com participan-
tes e observação. Em minha experiência sempre havia trabalhado com análise do 
discurso de jornais e de discursos legislativos, porém, jamais havia ido a campo 
buscar essa interação. A experiência de enfrentar o campo, com todas as dificulda-
des existentes, desde aquelas ligadas à língua até a aproximação com as pessoas é 
interessantíssima pelos ganhos trazidos. Os laços construídos entre pesquisadora e 
participantes são perenes e certamente permanecerão fortes, sobretudo sabendo-se 
que este é um trabalho ainda em aberto.

A riqueza desse tipo de pesquisa está principalmente na possibilidade que tive 
de visualizar a maneira como, diante de uma história oficial, muitas vezes conta-
da, é possível encontrar uma subjetividade que inova o argumento e permite uma 
aproximação da vida vivida que somente o contato humano permite. O diálogo ho-
rizontal, participativo, envolvido é uma ferramenta para as mais belas descobertas 
do campo. 

As vítimas de danos sociais corporativos são sistematicamente silenciadas e 
invisibilizadas. Não apenas pela blindagem dos meios de comunicação hegemôni-
cos, ou mesmo pela atuação dessas empresas, mas também pela pesquisa científica. 
Ao estudar o caráter danoso das atividades estatal-corporativas, muitos criminólo-
gos deixam de conhecer a construção promovida pelas pessoas que passam por to-
dos esses processos. Fechar-se no ambiente burocrático dos estudos do Legislativo, 
do Judiciário, ou mesmo das empresas implica em não saber o que se passa do ponto 
de vista daquelas mulheres e daqueles homens que vivenciaram em primeira mão o 
sofrimento da perda de pessoas amadas abruptamente tiradas do convívio em razão 
de uma atividade econômica que pôs em risco a cidade toda. 

Neste trabalho, busquei situar a pesquisa realizada a respeito dos danos sociais 
provocados pela indústria do amianto a partir do contexto da cidade italiana de 
Casale Monferrato, uma das primeiras a se rebelarem coletivamente e garantirem 
com muita luta o banimento dessa fibra – la polvere che uccide – de todo o território 
do país. Encontrei numerosas semelhanças com o caso brasileiro, as quais serão tra-
tadas em publicações posteriores, mas encontrei também diferenças que mostram 
dificuldades enormes de que neste país cheguemos tão cedo também ao banimento. 
Além disso, busquei visibilizar a metodologia empregada para a coleta de dados da 

“L’IMPORTANTE È FARSI SENTIRE”501: 
A BUSCA POR JUSTIÇA

A bandeira da AFeVA, como descrito acima, traz os dizeres “GIUSTIZIA 
ETERNIT”. Ao ser questionada sobre a maneira como essa frase é percebida por 
ela, na sua experiência, na sua subjetividade, ela responde:

Não podemos trazer de volta ninguém. Mas a Justiça seria que [...] ao menos 
este culpado reconhecesse a sua culpa [...], podendo mesmo dizer “eu não sa-
bia”, isto é, eu aceito mesmo que ele diga “não sabia”, mas agora que sabe [...], 
dado que tem o dinheiro, que trate de reparar os danos. Isto é, a justiça seria 
aquela, deve conseguir pelo menos eliminar tudo o que tem [de amianto], que 
vá adiante a pesquisa.502

Apesar de o processo contra Schmidheiny ser penal e ter como consequência 
uma condenação à prisão, nota-se que a maior ansiedade é por reconhecimento, 
por verdade e por reparação. O fato é que não se trata sequer de um dano passado, 
mas de algo que segue não somente com os novos diagnósticos de casaleses, mas 
no mundo ainda há extração, fabricação e comercialização com amianto. Sendo 
assim, uma condenação de alguém como Schmidheiny significaria para a causa, na 
percepção de Luigia, a justiça em seu sentido mais amplo:

Temos sempre a “recuperação, pesquisa e justiça”, são os três pilares sobre os 
quais pontuamos. A justiça é ver reconhecida verdadeiramente a culpa de 
quem provocou o mal, ter o dinheiro para poder reparar o dano, e a pesquisa 
para que haja sempre a possibilidade também de prosseguir, é isso que pode-
mos esperar agora. Porque sobre o dano passado, “boh”, já passou, já se foi503.

Essa é uma característica forte na percepção de várias das pessoas entrevista-
das em Casale. Apesar do enorme conhecimento que compartilham sobre o pro-
cesso penal movido contra Schmidheiny, é bastante evidente um duplo caráter re-
paratório e simbólico. O reconhecimento de que alguém como um bilionário suíço 

501 “O importante é se fazer ouvir”.
502 “Non possiamo fare tornare indietro nessuno. Però la Giustizia sarebbe che [...] perlomeno questo 
colpevole riconoscessi la sua colpevolezza [...] potesse anche dire "Io non lo sapevo", cioè Io accetto 
anche che lui dicca "non lo sapevo", però adesso che lo sai, dato che hai il soldi, cerca di riparare i 
danni. Cioè, la giustizia sarebbe quella, devi riuscire perlomeno a eliminare tutto quello che c'è, [...] è 
chiaro che poi anche va avanti la ricerca”.
503 “Abbiamo sempre “ricerca, bonifica e giustizia”, che sono le tre pilastre sui quali noi puntiamo. 
[...] La giustizia è vedere riconosciuta veramente la colpevolezza di chi ha fatto male, avere il soldi per 
poter riparare il danno e poi nella ricerca che ci sia sempre la possibilità anche di proseguire è quello 
che possiamo aspettare adesso. Perché sul danno passato, bo, è passato.. è andato.
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pesquisa, algo que poderá auxiliar futuros pesquisadores do Mestrado em Direito 
da IMED. 

Trata-se de um trabalho ainda em curso, de maneira que neste momento a 
única conclusão possível é a de que o percurso está sendo cheio de descobertas de 
vivências, de coragem, de luta que jamais seria possível caso o caminho original-
mente escolhido tivesse sido o único trilhado: nenhum documento poderia dizer a 
mim o que as vozes e os olhos de Luigia, Guido, Enrico, Maria, Matteo, Vincenzo, 
Francesco, Filippo, Ettore, Elena e Giacomo me disseram. 
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X
ASPECTOS ACTUALES DE LA DINAMICA 

INCLUSIVA DEL DESARROLLO TECNOLOGICO 
EN LAS PATENTES FARMACEUTICAS

Marta Carolina Giménez Pereira504

Salete Oro Boff505

INTRODUCCIÓN

Dentro de los conceptos de la “producción” y “abastecimiento” de medicamen-
tos, la tendencia actual en la doctrina esboza una idea de innovación inclusiva que 
denomino “Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico”, es decir, un desarrollo 
de dinámicas con miras a incluir todos los sectores que participan en la cadena pro-
ductiva de la invención dentro de un política integrada y articulada, caracterizada 
por las premisas de eficiencia del gasto público y privado en la producción de medi-
camentos dentro de un conjunto amplísimo de estrategias, así como la garantía de 
acceso a la salud en igualdad de condiciones y de manera oportuna y la no menos 
importante distribución de fármacos dentro de una zona geográfica trazada como 
parte de la mencionada política.

El beneficio último de la ‘dinámica inclusiva del desarrollo tecnológico’, según 
la experiencia internacional enfatizada en este apartado en la Argentina, país de 
altos índices en la PPM, es que en definitiva se logre que exista un instrumento 
de política pública capaz de remediar y de ser posible homogeneizar, en términos 
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sólidas y a largo plazo y, en consecuencia, se regresa errónea e irremediablemente a 
los principios generales del derecho contractual, en la intención de llegar a solucio-
nar en forma íntegra el problema concreto que se plantea.

De hecho, la doctrina especializada indica el caso de los contratos de licencia y 
de transferencia de tecnología como un caso típico de incertidumbre en el derecho 
privado ante la falta de normativa directamente aplicable al tema507 que además 
resulte adecuada y correcta en el sentido de ajustarse a la realidad del país de que se 
trata, más allá de a los requerimientos del marco legal internacional, que se limita a 
estipular conceptos básicos de manera similares y homogénea para todos los países 
miembros de la OMC. Es que el derecho comparado ofrece soluciones limitadas 
en la materia pues habrá de tenerse en cuenta la específica y particular estructura 
económica del país en que se celebre el contrato.

EL CASO DE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS 
EN EL CAMPO DE LA SALUD. LA EXPERIENCIA 

INTERNACIONAL Y LA PROPIA MEXICANA

En septiembre de 2009 se ha formulado en México una propuesta de reforma 
del segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial, en el sentido 
de acortar el plazo estipulado para la resolución de la concesión de licencias por la 
autoridad. La iniciativa no prosperó.

El artículo ya había sido reformado en el año 2004 y anteriormente en 1994. 
La iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 77 hecha por el 
Senador Adolfo Toledo Infanzón del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), de fecha 8 de septiembre de 2009, rezaba textualmente: En los casos 
de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la 
seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria 
de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de ins-
tituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas 
por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria, en 
esta se ordenará el otorgamiento de licencias de utilidad pública. Publicada la 
declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas 
farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública 
al Instituto y éste la otorgará, en un plazo no mayor a tres días, a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto508.

 

507 DE LAS CUEVAS, Guillermo Cabanellas. Contratos de licencia y de transferencia de tecnología 
en el derecho privado. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1994, p. 12.
508 Cfr. segundo párrafo del artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.

de funcionamiento adecuado, el acceso a la salud en igualdad de condiciones hacia 
todos los sectores de la población.

Para poder entender mejor lo que significa “suavizar” los derechos de propie-
dad industrial con miras a la satisfacción de políticas públicas, comenzaremos por 
abarcar el concepto de licencias obligatorias, también llamadas compulsivas, figura 
ya más conocida dentro de la citada rama del derecho, que ha cobrado relevancia 
en importantes acontecimientos del derecho comparado (Brasil, entre los países a 
citarse).

LICENCIAS OBLIGATORIAS

Por licencias obligatorias se entiende el permiso que se atribuye un gobierno 
para producir un producto o procedimiento patentado o para importarlo, sin el 
consentimiento del titular de la patente. Se trata de una de las flexibilidades en la 
protección de las patentes que contempla el Acuerdo de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) sobre Propiedad Intelectual, a saber, el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC) a través de la Declaración de Doha de 2001 y sus modificaciones poste-
riores, en las que se suaviza el derecho de protección de que gozan los fármacos, al 
reconocer a los países su derecho a tomar medidas tendientes a la protección de la 
salud pública y la promoción del acceso a las medicinas, conforme lo han reclamado 
los países en desarrollo y las organizaciones no gubernamentales.

En estricto sentido, a través del contrato de licencia el licenciante autoriza a 
un tercero –el licenciatario-, con o sin contraprestación, a explotar una invención 
protegida, mediante el otorgamiento de un derecho de naturaleza personal506. Nor-
malmente vendrá a ser la autoridad gubernamental quien concederá la licencia a 
empresas o personas distintas del titular de la patente a fin de que éstas hagan uso 
de los derechos de la patente para fabricar, usar, vender o importar el producto o 
procedimiento protegido sin hacerse necesaria la autorización del titular. 

A pesar de hallarse contemplada esta figura en la normativa internacional y 
haber sido consecuentemente adoptada por la mayoría de los países adherentes a 
la OMC en su legislación interna, su puesta en marcha ha generado controversias 
sobre todo en el ámbito de la salud ante el caso de emergencias de salud pública.

A priori, la misma doctrina no se muestra unánime en cuanto a su naturaleza 
jurídica de si se trata de una mera tolerancia o de una contraprestación que asegure 
un goce económico para el licenciante. A posteriori, se suscitan numerosas dudas 
a la hora de intentar hacerla efectiva, generándose incertidumbres tanto para el 
licenciante como para el licenciatario, temores que incluyen hasta problemas de 
terminología. Por otra parte, una vez celebrado el contrato, los casos de éxito resul-
tan escasos, por lo que la jurisprudencia aún es insuficiente para brindar soluciones 

506 JOLIET, René. Der Patentlizenzvertrag im belgischen und französischen Zivilrecht. Munich: 
GRUR Int., 1982, p. 294.
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especial relevancia de la experiencia brasileña con el retroviral denominado Efavi-
renz, producido por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme, considerado en la ac-
tualidad como el más eficaz para combatir la infección del SIDA o VIH. A pesar de 
las fuertes críticas provenientes de la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento, el gobierno de Brasil, a través de su Presidente en ejercicio Luiz Iná-
cio Lula da Silva, en base a lo que dispone su Ley de Propiedad Industrial 9279/96 
en su controvertido artículo 68 que regula las “licencias compulsivas”, determinó 
imponer tal flexibilidad sobre la patente del citado fármaco por considerarla “legí-
tima y necesaria, de interés nacional y demasiado caro”, permitiendo con un amplio 
respaldo del Congreso la importación del genérico producido en laboratorios de 
la India que se hallan certificados por la Organización Mundial de la Salud (entre 
esos laboratorios genéricos están Ranbaxy, Cipla y Aurobindo) quienes ya cuentan 
con producción del genérico del Efavirenz y lo comercializan a un costo inferior 
que oscila en la tercera parte del producido por el laboratorio titular de la patente. 

Mientras Merck cotizaba en 1.65 USD cada unidad del fármaco en territorio 
brasileño el costo por unidad del genérico fabricado en la India es de 0.44 USD. El 
tratamiento por paciente tiene un costo por año de 580 USD utilizando el medi-
camento de patente mientras que el tratamiento utilizando el genérico alcanza la 
suma de 165 USD anuales, es decir, menos de un tercio, lo cual implica un ahorro 
de 240 millones USD hasta el año 2012, fecha en que expira la patente. Antes de 
la imposición de la licencia obligatoria sobre el fármaco, Lula había mantenido dos 
negociaciones con el laboratorio titular, en las que participó además el gobierno 
norteamericano. Brasil rechazó en la segunda de ellas la oferta de comercializar el 
producto con un 30% menos del precio fijado originalmente por parecerle insufi-
ciente y considerar que al menos debía reducirse en un 60%. En las negociaciones, 
Lula propuso el mismo precio pagado por Tailandia, que es de 0.65 USD por cada 
comprimido del fármaco en dosis de 600 miligramos, lo cual no fue aceptado por 
Merck.

Estados Unidos denunció ante a la OMC el artículo 68 de la ley de patentes 
brasileña por considerar que era violatorio del ADPIC, requiriendo ante tal orga-
nismo un Panel de Resolución de Conflictos con el objeto de que éste pueda dirimir 
las diferencias entre estos dos países. Brasil se defendió ante la OMC alegando jus-
tificación en la medida por el alto número existente de enfermos de SIDA o VIH y, 
en consecuencia, considerar un caso de emergencia sanitaria nacional. Finalmente, 
el 25 de junio de 2001 Estados Unidos retiró ante la OMC la solicitud del panel.

La medida del Presidente Lula buscaba asegurar el tratamiento de unos 75 
mil infectados en el territorio brasileño, siendo este país uno de los mayores com-
pradores mundiales del medicamento, con más de 500 mil infectados de SIDA o 
VIH. A juicio del gobierno, más allá de demostrar el fracaso en la negociación del 
precio del fármaco de patente, la medida se convirtió más bien en una prueba de la 
firmeza gubernamental de apostar por el mercado de los genéricos ante una situa-
ción de emergencia nacional.

La intención de la propuesta era darle mayor aplicabilidad a la figura de la li-
cencia obligatoria por causa de emergencia nacional y específicamente de enferme-
dades graves, reduciendo el plazo previsto por el actual segundo párrafo del aludido 
artículo.

La propuesta establecía un plazo máximo de 3 días para que la autoridad se 
pronuncie, dejando sin efecto la disposición vigente, que es su parte perti-
nente reza: ...a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión 
del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días... y que 
además exige que sea audita parte. Cabe destacar que el texto vigente ex-
trañamente tampoco incluye la frase expresamente propuesta en la iniciativa 
de reforma de que en los casos aludidos el objetivo de la orden será el “otor-
gamiento de licencias de utilidad pública”. 509 

La exposición de motivos daba especial relieve a la emergencia sanitaria con 
motivo del brote del virus de la influenza, advirtiendo además la presencia de otras 
enfermedades como el dengue, que ameritan la posibilidad de importar medica-
mentos patentados bajo el régimen de licencias obligatorias, al no contar con capa-
cidad de fabricación suficiente a nivel local, una problemática repetida en países en 
vías de desarrollo.

Cabe acotar que la esencia de la licencia obligatoria supone hacer siempre sub-
sistir el requisito que establece el primer párrafo del referido artículo 77 de la Ley 
de Propiedad Industrial mexicana de que las licencias se otorgarán mientras dure 
la causa de emergencia o de seguridad nacional que haya motivado su celebración 
pero olvida el caso de los medicamentos huérfanos, que trataremos más adelante en 
el capítulo de Unidades Productoras de Medicamentos (UPM) en la Producción 
Pública de Medicamentos (PPM).

Artículo 77 LPI México, primer párrafo : Por causas de emergencia o se-
guridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves 
declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el 
Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federa-
ción, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la 
concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo 
así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribuci-
ón de satisfactores básicos o medicamentos para la población.510

Dentro de la exigua experiencia internacional existente en el campo de las 
referidas licencias obligatorias, en el ámbito del derecho comparado revisaremos la 

509 Cfr. artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial vigente.
510 Artículo 77 LPI México, primer párrafo.
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por completo las patentes farmacéuticas y agroquímicas de las trasnacionales que 
tengan efecto en este país, con excepción de las patentes cosméticas, a fin de que 
todas las medicinas sean producidas en el país y así se logre su abaratamiento, al 
considerar que la salud es un tema prioritario y primero está el derecho humano 
antes que “el bolsillo de las trasnacionales”, enfatizando el caso de los fármacos que 
combaten el SIDA o VIH y el cáncer.  

Hecho el balance de la actual situación de las licencias obligatorias en el ám-
bito doméstico y comparado, surge que tal figura presenta varios aspectos positivos, 
entre los que se cuentan, además del acceso a los medicamentos a un menor precio, 
el fomento de la competencia y el desarrollo de la producción nacional. Ahora 
bien, hay que tener muy presente que un país que no reconoce las patentes de las 
farmacéuticas trasnacionales no contará con la presencia de estos laboratorios en 
su territorio y, consecuentemente, se verá desabastecido de medicinas esenciales de 
alta complejidad producidas exclusivamente por ellos en virtud a su tecnología y 
amplia experiencia en investigación y desarrollo que ostentan y con la que no cuen-
tan los emergentes laboratorios de producción local. Por otro lado, con tal medida 
y al no reconocerse las patentes, tampoco podrá realizarse la importación por la 
industria local de farmoquímicos necesarios para la fabricación de las medicinas. 
Todo ello sin mencionar las sanciones de las que podría ser objeto el país por la 
OMC y la imposibilidad de poder abastecer de medicinas a todo un país con la sola 
producción nacional, que en el caso de Ecuador alcanza en la actualidad apenas un 
22% del total de ventas. De hecho, se advierte que un crecimiento desmesurado de 
medicamentos genéricos requeriría en un futuro de un control exhaustivo por parte 
de la Secretaría de Salud 512.

El caso de Ecuador se presentaría con tal decreto como uno excepcional y 
hasta violatorio de las normas previstas para la celebración de la licencia obligatoria 
pues al parecer no contempla la requerida y previa primera etapa de negociación. 
Además, resulta absurda la idea de generalizar la medida para todas las patentes de 
medicinas producidas por laboratorios que no sean locales. Al menos, esta no es la 
función de la licencia obligatoria, la cual se concede para cada caso específico y para 
atender determinados problemas de salud, por un tiempo determinado, previa jus-
tificación por el gobierno de la situación que la motive. La postura que asume este 
país, a través de su gobernante, deberá encuadrarse en otra figura –inexistente por 
cierto- que justifique una total supresión de la protección conferida a todo inventor 
no local de un medicamento. Es el caso extremo de la defensa de la salud pública, 
la cual va en detrimento del fomento de la investigación y desarrollo, únicas herra-
mientas capaces de propiciar avances tecnológicos y mejores medicinas.

512 DAHER, Mauricio Jalife. Régimen de licencias obligatorias de patentes en el campo de la salud, 
en Sesma, Ingrid Brena (Coordinadora), Salud y Derecho. Memoria del Congreso Internacional de 
Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 332.

Cabe destacar que el argumento también se ha apoyado en el tratamiento que 
actualmente reciben unas 200 mil personas que reciben del Estado un conjunto de 
17 medicamentos, de los cuales 8 son fabricados en Brasil dentro del marco de un 
programa gubernamental de lucha contra la enfermedad que ha recibido un sinnú-
mero de elogios a nivel internacional.

Como precedente, ya en la Asamblea Mundial de 1999, Brasil había ejercido 
fuerte presión a fin de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevara 
mejor a cabo su labor de control de precios de los medicamentos en todo el mundo 
y de evaluación en el impacto de las normas sobre patentes de la OMC. En abril de 
2001, en la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas fue aprobada por 52 votos a favor, 0 en contra y 1 en abstención (Estados 
Unidos) la propuesta brasileña que vincula el adecuado acceso a los medicamentos 
con los derechos humanos fundamentales. Estados Unidos consideró al respecto 
que tal propuesta era violatoria de las normas internacionales de protección de los 
derechos de propiedad intelectual. Brasil ya había anunciado en el año 2005 la 
quiebra de la patente del principio activo Kaletra, propiedad del laboratorio Abbot, 
pero ambas partes pudieron llegar a un acuerdo para la reducción del precio del 
medicamento.

En el caso del Efavirenz, el contrato de licencia se ha llevado a cabo cumplien-
do cabalmente el procedimiento previsto a tal efecto en la Declaración de Doha, 
el cual consta de tres etapas, a saber, la negociación, la declaración de la situación 
que justifica su utilización y el pago de royalties al titular afectado, que en este caso 
específico se pactó en la entrega del 1.5% sobre el valor de importación de los me-
dicamentos similares al Efavirenz511.

Por otra parte, Tailandia también anunció la imposición de una licencia obli-
gatoria a fin de que los enfermos de SIDA o VIH en este país pudieran recibir 
tratamiento con el genérico del Efavirenz que se produce en laboratorios de la In-
dia, país conocido en los últimos tiempos por su alta producción de medicamentos 
genéricos. 

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras utiliza casi en su 
totalidad medicamentos producidos en la India para tratar a enfermos de SIDA o 
VIH en 30 países del mundo.

La postura tailandesa se mantuvo a pesar de fuertes presiones provenientes la 
industria farmacéutica, sentando precedentes en la materia para el caso de emer-
gencias sanitarias. Posteriormente, este país rompió además la patente de otros dos 
fármacos útiles también en el tratamiento de SIDA o VIH. Otros países como 
Canadá e Italia cuentan con experiencia en licencias obligatorias sobre productos 
farmacéuticos y en la década anterior llamó la atención general la decisión del Pre-
sidente de Ecuador, Rafael Correa, de emitir en estos días un decreto que derogue 

511 BRASIL. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Oficina Económica y Comercial de 
la Embajada de España en Brasilia. Patentes y acceso a los medicamentos, Brasilia, año 2009. Disponible 
en: <http://www.fedeto.es/area_internacional/marco_politico_datos_brasil.pdf>. Consultada el: 15 
octubre 2009.
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instituciones privadas y públicas. La burocracia es, en sentido amplio, un medio de 
perfeccionamiento de políticas administrativas capaz de alcanzar niveles de eficien-
cia compatibles con la modernidad514.

Ejemplificando dentro del contexto de salud la función de la comentada pala-
bra burocracia, tenemos que la política de salud como directriz que emana del poder 
público debe abarcar, entre otras funciones principales, la esencial de promover la 
estructura y el funcionamiento del sistema de los servicios de salud, según lo estab-
lece el propio Centro Panamericano de Planificación de la Salud, perteneciente a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), siendo sus miembros fundadores 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela515. Ya en 1972 el docu-
mento denominado Tema 27, que abarca el proyecto del Programa del mismo Cen-
tro, establecía como objetivo: “Fortalecer la asesoría de la OPS a los gobiernos para 
perfeccionar sus procesos de planificación de la salud”. Luego nombra entre sus 
actividades: “Programa de investigaciones con los países:…análisis de las relaciones 
entre salud y el resto del sistema socioeconómico”516 como una suerte de domes-
ticación del programa, con adecuación a la realidad de cada país miembro y a su 
normativa propia. 

Más adelante, ya en referencia al propio Centro, se establece entre sus respon-
sabilidades una propia de “Investigación”, normando sobre la necesidad de apoyar 
en los países el desarrollo de la misma con miras a elaborar o perfeccionar técnicas 
de planificación para completar y mejorar la metodología de planificación de la 
salud, a través del estudio de áreas o variables que deban considerarse y de los países 
que pudieran elaborarlas, dando además asesoría periódica hasta la fase final de 
dicha investigación. 

Seguidamente, aparece el apartado de “Información” donde se dispone que 
toda información que se refiera a la planificación de la salud y a la evolución de 
los procesos respectivos en los países americanos como de otras regiones debe ser 
recabada, promovida en su recolección y analizada. Destaco además que la misma 
debe ser difundida y divulgada a modo de promover, orientar y motivar procesos 
de planificación y niveles de decisión políticos y administrativos, informando y es-
timulando a aquellos que realizan la labor directa de planificación en salud, enfati-
zando las experiencias de terreno conocidas517.

514 CAMPOS, Juarez De Queiroz; PRESOTO, Lúcia Helena. A burocracia na administraçao de 
saúde, São Paulo: Editora Jotacê, 2002, p. 5
515 CHILE. Organización Panamericana De La Salud (OPS). Tema 27 del proyecto del pro-
grama, octubre 1972, página 8. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/5924/49176.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultada el: 7 septiembre 2016.
516 CHILE. Organización Panamericana De La Salud (OPS). Tema 27 del proyecto del pro-
grama, octubre 1972, página 9. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/5924/49176.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultada el: 7 septiembre 2016.
517 CHILE. Organización Panamericana De La Salud (OPS). Tema 27 del proyecto del pro-
grama, octubre 1972, página 13. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/5924/49176.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultada en: 7 septiembre 2016.

LA RELEVANCIA DE LA NOCIÓN DE SALUD DENTRO DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: LA PRODUCCIÓN PÚBLICA 

DE MEDICAMENTOS (PPM) Y REDEFINICIÓN DEL 
CONCEPTO DE BUROCRACIA EN EL SISTEMA DE SALUD. 

A principios de los años 2000 la moderna doctrina francesa advertía que el 
ejercicio de la medicina había mutado en su naturaleza con el desarrollo de nuevas 
especialidades médicas y la multiplicación del número de especialistas, es decir, los 
médicos. En paralelo, en razón de tal crecimiento y de una oferta de cuidados cada 
vez más sofisticados según el avance de la ciencia y la tecnología, el volumen de 
consumo y de gasto médico también ha tenido un aumento significativo. De ello se 
colige que la extensión de la protección social a toda la población ha sido el sostén 
de esta evolución: la palabra “salud” pasó a ser actualmente uno de los principales 
sectores de actividad de los países513. En otras palabras, dentro de las políticas de sa-
lud, los resultados revelan que en las últimas décadas tales políticas se vieron orien-
tadas hacia la inversión creciente en tecnologías médicas cada vez más complejas 
siendo el puntapié inicial y determinante en esta evolución el mismo peso que re-
visten los profesionales médicos y el progreso de la ciencia médica, como se apuntó.

Dentro de este contexto, la noción de “medicalización de la sociedad”, como 
llama la sociología francesa, ha estado íntimamente relacionada con el desarrollo de 
leyes sobre la protección social. Ya en el siglo XX esta noción traducía en Francia 
el hecho de que el “modelo médico” se impone en la definición y toma de respon-
sabilidad de numerosos problemas públicos contemporáneos, citando algunos pa-
decimientos a título de ejemplo: alcoholismo, enfermedades mentales, drogas. De 
esta manera, en una sociedad medicalizada, el sector salud cobra relevancia como 
factor de políticas públicas estatales y, dentro de las grandes interrogantes sobre los 
diversos mecanismos y programas a desarrollar o acentuar dentro de las políticas de 
salud establecidas, existe la nueva tendencia de la Producción Pública de Medica-
mentos (PPM en adelante).

Ahora bien, antes de ahondar en el tema propio del artículo que aquí nos 
ocupa, habrá que establecer el lugar que ocupa el concepto “burocracia” en la admi-
nistración pública de la salud, tan sólo a modo referencial. 

Propio de sistemas normativos, algunos países como Brasil refieren la buro-
cracia como característica destacada dentro del proceso administrativo, aunque en 
sentido peyorativo y propio del poder público, desde tiempos muy antiguos y carac-
terísticas negativas son suyas: paternalismo, nepotismo, corrupción. Sin embargo y 
paradójicamente, la evolución histórica del proceso administrativo enfatiza la im-
portancia de implementación de procesos burocráticos adecuados a fin de garanti-
zar la manutención de padrones de calidad de los servicios en las estructuras de las 

513 ADAM, Philippe; HERZLICH, Claudine. Sociologie de la maladie et de la médecine, 2010, 
Saint-Jean de Braye: Editorial Armand Colin, Imprimerie Nouvelle, 1994, p. 36.
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chos de propiedad intelectual, priorizando sobre todo la disponibilidad de recursos 
y garantizando una infraestructura necesaria, parece ser el camino para que pensar 
que la propiedad intelectual pueda contribuir al desarrollo económico y social519.

La propiedad intelectual, importante mecanismo para la protección de in-
venciones derivadas del intelecto humano es un área diferenciada de la propiedad 
material y hoy en día cuenta con un importante estímulo cuando se relaciona con la 
utilidad colectiva, aquí incluidas las invenciones520.

Como factor de puesta en marcha del punto anterior en específico así como 
en general de lo hasta aquí expuesto, es preciso poner en conocimiento una teoría 
desarrollada en Argentina, país que más se ha preocupado en el tema de la PPM. 
Esta teoría ha sido recientemente en ese país por especialistas en estudios sociales 
de tecnología e innovación que propone abordar la PPM con un enfoque de tec-
nología organizacional y política pública y como un instrumento que busca como 
fin dinamizar procesos de desarrollo inclusivo. Santos, Guillermo y Becerra, Lucas, 
Investigadores del Área de Estudios Sociales de la Tecnología y la Innovación del 
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (Universidad Nacional de 
Quilmes) sobre cuyo trabajo se basa el presente artículo.

Hablar de desarrollo inclusivo significa despuntar la ciencia y la tecnología 
propia de una región y subsecuentemente de un país pero en esferas que van más 
allá de la privada o la mixta. Nos referimos a la PPM a través del trabajo articulado 
de laboratorios públicos y de farmacias hospitalarias y es que, ya en los albores del 
año 2000, el hospital público ha pasado de ser durante siglos el asilo de los pobres 
a convertirse en una institución prototipo de las sociedades modernas, lugar de 
referencia privilegiada en la investigación médica y en el desarrollo de técnicas de 
punta521.

En Argentina, la cuestión va más allá de la ya compleja provisión de me-
dicamentos, enfocándose a puntos estratégicos que plantea actualmente el sector 
salud522:

• La política pública integrada, como factor en sí mismo y como factor 
capaz de desarrollar políticas públicas transformadoras dentro de la 
‘dinámica inclusiva del desarrollo tecnológico’.

• La eficiencia del gasto público y privado que se genera en la produc-
ción de medicamentos, lo cual implica un conjunto amplísimo de 

519 BOFF, Salete Oro. Propiedade intelectual e desenvolmiento. Inovação, gestão e transferência 
tecnológica. Passo Fundo, RS: IMED Editora, 2009, p. 57.
520 BOFF, Salete Oro; Lippstein, Daniela. Biodiversidade, conhecimentos tradicionais y propiedade in-
telectual: um caminho para o desenvolvimiento sustentável, en Boff, Salete Oro et al. (Coord.), Novas 
Tecnologias, Direitos intelectuais e Políticas públicas, Vol II, São Paulo, SP: Letras jurídicas, 2015, p. 30.
521 ADAM, Philippe; HERZLICH, Claudin. Sociologie de la maladie et de la médecine, 2010, Saint-
Jean de Braye, Francia: Editorial Armand Colin, Imprimerie Nouvelle, 1994, p. 37.
522 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, Ar-
gentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, Editora Lenguaje Claro, 2016, p. 251.

Dentro del Programa del Centro puede vislumbrarse la posibilidad de con-
templar como política pública de salud nacional la Dinámica Inclusiva de Desar-
rollo Tecnológico, que se verá explicado más adelante en detalle y sobre lo cual 
anticipo en este apartado que se describe como una real necesidad de política pú-
blica de salud íntegra y que merece ser adecuadamente formulada y plasmada en su 
planeación, su proyecto y sus resultantes programas que deberán ser coordinados 
con miras a su ejecución. Esta Dinámica se plasma en esta propuesta a través de 
Unidades Productoras de Medicamentos (UPM) a nivel público, es decir, la Pro-
ducción Pública de Medicamentos (PPM).

Volviendo al término burocracia, utilizado en sentido amplio, vendrá entonces 
en consecuencia a utilizarse para englobar y describir todo aquello que implica el 
trazado integral del sistema de salud de un país, con sus normativas y organigramas, 
su contexto social y hasta político, en sentido amplio. En sentido estricto, estamos 
frente a una burocracia de un sistema de salud circunscripto a una implementación 
efectiva de las mencionadas UPM.

LA INNOVACIÓN TERAPÉUTICA, LA INVESTIGACIÓN 
MÉDICA CON LA CONTRIBUCIÓN DEL PACIENTE Y LAS 
UNIDADES PRODUCTORAS DE MEDICAMENTOS (UPM)

En este campo, la socióloga Renée Fox acentúa la posibilidad de un rol activo 
del paciente contribuyente al desarrollo de la ciencia médica en el mismo hospital, 
siendo un caso de referencia la utilización de medicamentos de prueba en hospita-
les como la cortisona o la ciclosporina, principio activo empleado comúnmente en 
el trasplante de órganos. Su teoría esboza que el médico está desarrollando inves-
tigación en el mismo hospital, a través de su práctica con el paciente y dentro de 
lo que ella denomina “dilema entre experimentación y terapéutica” pues se trata de 
probar la eficacia de su innovación a través del mismo paciente con un doble obje-
tivo: curar la enfermedad o tratarla por lo menos y también realizar su propia labor 
de investigación con el enfermo, quien pasa de ser un sujeto pasivo a ser uno activo 
desde el momento en que conoce que el procedimiento no sólo persigue su curación 
o alivio sino además el mismo progreso de la ciencia518.

En el caso que ocupa a los medicamentos en los hospitales y su relación con 
la innovación tecnológica a través de su título de protección, a saber, las patentes, la 
propuesta de la función de una UPM es de naturaleza social en el sentido de que, 
tal como apunta Oro Boff, un sistema de patentes también puede constituirse en 
un instrumento de fomento y de erradicación de la pobreza porque estamos frente 
a un papel considerando dentro de un conjunto más amplio de medidas políticas 
nacionales de desarrollo tecnológico y obedeciendo a los mismos intereses del país. 
En efecto, tal como ella lo sostiene, diseminar la cultura de salvaguarda de los dere-

518 FOX, Renée. Experiment perilous, physicians and patients facing the unknown. Piscataway, NJ, 
US: The free Press, 1959.
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gemonía de todo el sector farmacéutico privado en el presupuesto público, dándose 
en consecuencia una altísima concentración en laboratorios privados nacionales y 
trasnacionales con el consecuente control de precios determinado por el sector do-
minante resultando la fórmula: a mayor concentración, mayor control de precios.

Las UPM conforman el sector de la PPM y se subdividen en laboratorios 
públicos y en farmacias hospitalarias. Ambos tipos producen medicamentos pero 
dirigidos a un público distinto ya que las segundas destinan sus productos gene-
ralmente a los pacientes a cuyo hospital pertenecen, mientras que los laboratorios 
públicos surten medicamentos a una extensa red de sistemas de salud a lo largo del 
territorio del país, abarcando hospitales públicos o privados, planes y programas de 
provisión pública de medicamentos o inclusive venta minorista en farmacias.

Es de tener en cuenta además que entre esos laboratorios podemos encontrar 
lo que dependen del gobierno nacional, de universidades nacionales, de gobiernos 
provinciales e incluso de municipios525.

Analizando lo que contempla el estudio de las farmacias hospitalarias, en la 
PPM, basándose en la Resolución Ministerial argentina 286/08, la salud es un de-
recho y el medicamento un bien social siendo una función del Estado garantizar la 
accesibilidad y ordenar la distribución de recursos y el aprovechamiento de capaci-
dades instaladas y de recursos humanos526.

Frente al problema del acceso a los medicamentos como producto por ejem-
plo de una crisis, siempre es el esfuerzo público, a través del Estado, el que acaba 
respondiendo con medidas alternativas, por ejemplo, la provisión gratuita de me-
dicamentos en determinado tiempo y lugar a través de planes concretos. Una vez 
recuperada la actividad económica, la producción privada vuelve a estar en alza, in-
crementando su facturación (control de precios en consecuencia) y trayendo como 
consecuencia que la crisis haya sido finalmente absorbida en forma total por el 
sector público527. Como ejemplo se cita el Plan Remediar del año 2002 a través de 
la provisión de medicamentos en forma gratuita para 15 millones de personas.

Las propuestas son varias y pertenecerían a otro capítulo pero entre las posibles 
soluciones cobra especial relevancia UPM. Garantizar el abastecimiento oportuno 
de medicamentos, si bien forma parte de la agenda pública y es una obligación del 
Estado, esto no implica forzosamente que estos bienes deban ser comprados al sec-

525 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, p. 259.
526 HOYA, Arturo. Producción Pública de Medicamentos: una respuesta a los medicamentos huérf-
anos pediátricos. En: CONGRESO ARGENTINO Y CONGRESO SUDAMERICANO DE FARMA-
CIA HOSPITALARIA, 14 y 2., 2014, Santa Fe. Disponible en: <http://www.aafhospitalaria.org.ar/
imagenes/descargas/2014-6-b.pdf>. Consultado el: 7 septiembre 2016.
527 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 257, 258.

estrategias a desarrollar.
• Una garantía de acceso a la salud en igualdad de condiciones para 

todos.
• El factor de la innovación con su desafío de generar dinámicas con 

miras al desarrollo inclusivo.
A partir de esos cuatro puntos estratégicos mencionados que plantea el sector 

salud citan los especialistas tres preguntas-problema523:

• ¿Qué capacidad tiene el actual sector público productor de 
medicamentos y cuál es la relación entre política de salud y mercado 
de medicamentos?

• Como factor de implementación y de transformación, ¿es posible 
configurar una política integral de producción pública de medica-
mentos que conviva con la compra privada?

• ¿Bajo qué condiciones una política pública de PPM puede desplegar 
dinámicas concretas de desarrollo inclusivo?

El panorama debe ser visto el sector general tanto con sus complejidades 
como con sus oportunidades.

Existe una fuerte crítica al sistema privado y a la industria farmacéutica que 
éste desarrolla por adueñarse del presupuesto general destinado al sector salud y 
de la cadena de provisión de medicamentos, pero esto no es visto desde la raíz del 
problema: si se tuviera un mayor escenario presupuestario destinado a la eficiencia 
innovadora por las UPM y una participación concreta y eficiente de éstas dentro 
del aparato legal y regulatorio, podría verse más abierta gran parte de tal hegemonía 
privada. 

La pregunta resaltante que hemos de hacernos es ¿cuál es la importancia que 
adquiere el mercado de los medicamentos y su dinámica dentro del concepto de 
gasto en salud? Existen muchas y conocidas inconsistencias como por ejemplo la 
baja en la capacidad de compra frente a la permanencia alcista de la capacidad de 
venta lo cual es producto de la propia estructura y diseño del sistema de salud y su 
consecuente dinámica524.

El secreto para el desarrollo inclusivo las UPM pareciera radicar en los con-
ceptos de Presupuesto + Participación Eficiente de la UPM, no respecto la eterna 
discusión entre el sector genérico y el innovador sino frente a la apropiación y he-

523 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, p. 251.
524 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas. Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 255-257.
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El argumento de la protección de la patente se encuentra desarrollado amplia-
mente en la doctrina actual pero encuentra un gran vacío en el caso de la PPM, 
caso en que la producción –y distribución aludida- del medicamento por las 
UPM debiera considerar políticas de excepción, máxime si se trata de medica-
mentos huérfanos, a través de oportunas previsiones legales como las licencias 
obligatorias, sobre lo cual las legislaciones aún encuentran importantes vacíos 
a la hora de ponerlas en marcha.

3. Tecnología e infraestructura local: sigue siendo un obstáculo importante 
el hecho de que los principios activos o farmoquímicos sean adquiridos 
en el exterior por falta de producción local suficiente que se traduce en 
una capacidad inventiva limitada por parte de la industria nacional im-
portadora de aquellas fórmulas530, dicho de otra manera, se refleja en las 
cifras una reducida dinámica de innovación local.
Al respecto esgrimen los autores como causa del problema las racionalidades 

que imperan en las políticas y programas de ciencia y tecnología en el sentido de 
que éstas responden al modelo lineal de innovación. Así, si bien existe un número 
importante de institutos y centros de investigación médica, todavía cuentan con 
bajos niveles de interacción con las unidades de producción. Aquí cobra una excep-
ción importante los laboratorios que pertenecen a las universidades nacionales sin 
que por ello el producido global de la dinámica innovativa del país resulte más feliz 
por tal excepción531.

4. UPM existentes: Parte de esta política lineal debe también culpa a la 
concentración excesiva en manos de algunas UPM estatales. En Argen-
tina, se citan veinte UPM como parte integrante de la Red Nacional de 
Productores Públicos de Medicamentos, siendo su objetivo la producci-
ón conjunta de medicamentos de manera coordinada pero cuyos bajos 
resultados saltan a la vista por falta de acciones concretas en materia 
de producción y también de posicionamiento de la producción pública 
entre los temas principales de la agenda política del sector salud pública. 
No se puede dejar de mencionar sin embargo que en el año 2011, en un esfuer-
zo más defensivo que proactivo de las UPM y del Grupo de Gestión de Polí-
ticas de Estado en Ciencia y Tecnología, se obtuvo la Ley 26.688 que declaró 

530 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 261, 262.
531 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 261, 262.

tor privado. En consecuencia, debería vincularse la política pública a una estrategia 
de producción y no de compra directa, conforme explican los estudiosos argentinos.

La elaboración de especialidades medicinales por laboratorios públicos acaba-
ría con el pensamiento radical de la naturaleza del medicamento como un bien de 
mercado, transformándolo en un bien social528 pero existen realidades de las UPM, 
que se enumeran someramente a continuación.

1. Producción y abastecimiento: En la Argentina, a pesar de contar con un 
diagrama trazado en la cobertura geográfica de la UPM a través de la-
boratorios que cuentan con habilitación de sendos permisos de instala-
ciones y de producción por parte del organismo regulador competente, a 
saber, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (ANMAT), cuya finalidad última es la circulación de los 
productos en el territorio nacional para su venta minorista, en la práctica 
resulta que varios de ellos no alcanzan la cobertura nacional efectiva 
(problemas de distribución) y entre las limitantes de la problemática en 
la distribución efectiva del medicamento, la misma regulación encabeza 
la lista que tiene que ver con el acondicionamiento de las instalaciones 
de las UPM al requerimiento normativo. Los laboratorios, tanto pú-
blicos como privados, para acceder al tránsito federal de su producción 
deben habilitar sus plantas y certificar sus productos ante ANMAT529.
Se cita como excepción el caso de medicamentos esenciales huérfanos, es decir, 
no provisto en el mercado interno por los laboratorios privados detentores de 
la patente sobre lo cual se ha hecho especial énfasis en lo de uso pediátrico.

2. Patentes: sin entrar en detalle al respecto, me centro en específico en la 
siguiente limitante que se arguye acerca de la distribución efectiva de los 
medicamentos elaborados por las UPM y que tiene que ver con la fuerte 
crítica que recibe la protección del medicamento a través de la figura 
de la propiedad industrial que le corresponde: la patente. En efecto, las 
UPM fabrican los medicamentos con principios activos cuyas patentes 
se encuentran vencidas y cuentan con restricción para elaborar medica-
mentos con patente vigente. 

528 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, p. 281.
529 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 261, 262.
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Principio activo Acción terapéutica Cantidad de laboratorios

Paracetamol Analgésico 12

Enalapril Antihipertensivo 11

Furosemida Diurético 11

Glibenclamina Hipoglucemiante 11

Diazepam Ansiolítico 10

Ibuprofeno Antiinflamatorio 10

Mebendazol Antiparasitario  9

Permetrina Pediculicida 9

Amoxicilina Antibiótico 8

Atenolol Antihipertensivo 8

Diclofenaco Antiinflamatorio 8

Ranitidina Antiulceroso 8

Fenobarbital Anticonvulsivo 7

Metformina Hipoglucemiante 7

Metodopramina Antiemético 7

Fonte: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva536

CONCLUSIONES 

Dentro de la “Dinámica Inclusiva del Desarrollo Tecnológico”, la Produc-
ción Pública de Medicamentos (PPM) llevada a cabo a través de sus Unidades 
Productoras juega un rol preponderante en la agenda pública del sector salud del 
país. Cuando es puesta en marcha de manera coordinada y positiva, conlleva en sí 
misma fines de inclusión y desarrollo social y productivo y es un instrumento de 
política pública de salud integrada y dinámica innovativa con capacidad de producir 
bajo demanda específica obedeciendo a un trazado territorial nacional preestable-
cido, con límites demográficos. De esta manera, cumple la función de asegurar la 
provisión y distribución adecuadas a la población y desarrollar los medicamentos 
huérfanos.

Visto como lo que es y aunque le pese la realidad de la desventura de los pro-
blemas propios del necesario aparato burocrático legal, la PPM es una opción a la 
elaboración tradicional privada de medicamentos, llevada a cabo por laboratorios 
nacionales, con principios activos que sean accesibles en el mercado nacional y ex-
tranjero. Es una herramienta que conlleva en sí misma la noble acción a la que está 

536 ARGENTINA. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Nuevo financia-
miento para producción pública de medicamentos tuberculostáticos. Presidencia de la Nación, Buenos 
Aires, 1 julio 2014. Disponible en: <http://www.mincyt.gob.ar/noticias/nuevo-financiamiento-para-
-produccion-publica-de-medicamentos-tuberculostaticos-10181>. Consultado el: 7 septiembre 2016.

de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, 
sus materias primas, las vacunas y los productos médicos532. Esta ley argentina 
aún carece de reglamento pero puede resultar un sugerente a la normativa de 
otros países en la materia por sus líneas estratégicas de acción, entre las que se 
mencionan: 
- La definición de prioridades en líneas estratégicas de producción según per-
files epidemiológicos y estacionales de cada región.
- La promoción de investigación, desarrollo y producción de medicamentos 
huérfanos533.

Entre los principales principios activos elaborados por laboratorios públicos 
se encuentran analgésicos y antibióticos de uso habitual y también drogas utiliza-
das para tratar enfermedades crónicas. La provincia con mayor abastecimiento de 
medicamentos de producción pública es la de Santa Fe y le siguen San Luis y Río 
Negro534. En el año 2014 se planificó un financiamiento por la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica del Fondo Argentino Sectorial (FONAR-
SEC) para la producción pública de medicamentos tuberculostáticos integrando 
el trabajo conjunto de la Universidad del Litorial y el Laboratorio Industrial Far-
macéutico S.E. (LIF) cubriendo áreas estratégicas y de vacancia en la provisión de 
especialidades medicinales prioritarias535

PRINCIPALES PRINCIPIOS ACTIVOS ELABORADOS 
POR LABORATORIOS PÚBLICOS EN ARGENTINA

Según se enlista seguidamente estos son los principales principios activos pro-
ducidos actualmente por laboratorios públicos:

532 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 263.
533 SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte de 
una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo inclusivo en 
salud, en Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordinadores). Tecnologías para incluir. Ocho análisis 
socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda CTD, Buenos Aires, 
Argentina: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, pp. 263, 264.
534 ARGENTINA. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Secretaría de Política 
Económica y Planificación del Desarrollo, Subsecretaría de Planificación Económica, Dirección 
Nacional de Planificación Regional – Dirección Nacional de Planificación Sectorial. Complejo Far-
macéutico. Serie Complejos Productivos, Buenos Aires, junio 2015. Disponible en: <http://www.econo-
mia.gob.ar/peconomica/docs/Complejo_Farmaceutico.pdf>. Consultado el: 7 septiembre 2016.
535 ARGENTINA. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Nuevo financia-
miento para producción pública de medicamentos tuberculostáticos. Presidencia de la Nación, Buenos 
Aires, 1 julio 2014. Disponible en: <http://www.mincyt.gob.ar/noticias/nuevo-financiamiento-pa-
ra-produccion-publica-de-medicamentos-tuberculostaticos-10181>. Consultado el: 7 septiembre 
2016.
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www.aafhospitalaria.org.ar/imagenes/descargas/2014-6-b.pdf>. Consultado el: 7 septiem-
bre 2016.
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX). Oficina Económica 
y Comercial de la Embajada de España en Brasilia. Patentes y acceso a los medicamentos, 
Brasilia, año 2009. Disponible en: <http://www.fedeto.es/area_internacional/marco_politi-
co_datos_brasil.pdf>. Consultada el: 15 octubre 2009.
Joliet, René, Der Patentlizenzvertrag im belgischen und französischen Zivilrecht. Munich: 
GRUR Int., 1982.
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cos-10181>. Consultado el: 7 septiembre 2016.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA 
DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, SUB-
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PLANIFICACIÓN REGIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFI-
CACIÓN SECTORIAL. Complejo Farmacéutico. Serie Complejos Productivos, Buenos Ai-
res, junio 2015. Disponible en: <http://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/Comple-
jo_Farmaceutico.pdf>. Consultado el: 7 septiembre 2016.
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS), Tema 27 del proyec-
to del programa, año 1972. Disponible en: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/5924/49176.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Consultada el: 7 septiembre 
2016.
SANTOS, Guillermo; BECERRA, Lucas. La producción pública de medicamentos como parte 
de una estrategia de política de salud integrada. Reflexiones y recomendaciones para el desarrollo 
inclusivo en salud. In: Thomas, Hernán y Santos, Guillermo (coordi) Tecnologías para incluir. 
Ocho análisis socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos y normativas, Agenda 
CTD, Buenos Aires: IESCT y Universidad Nacional de Quilmes, Editora Lenguaje Claro, 
2016.

destinado un fármaco, que es no es otra que cumplir con un bien social de acceso 
a la salud más allá de su valor patrimonial, sin desmerecer la propiedad intelectual 
de la patente de la que goza el medicamento, lo cual puede lograrse con un Plan de 
Acción que prevea no sólo mecanismos legislativos oportunos sino por sobre todo, 
estrategias de puesta en marcha en los distintos ciclos de la innovación farmacéuti-
ca vista, en sus distintas fases y hasta llegar a manos del consumidor final. 

Finalmente, en cuanto al primer tema que hemos abordado, dejamos por 
sentada la tarea positiva que conllevaría una licencia obligatoria bien estructurada, 
celebrada y fundamentalmente concedida respetando cualesquiera de sus dos prin-
cipales finalidades, a saber, la de salvar una situación de emergencia nacional o la 
de garantizar su efectiva explotación si ésta no se ha producido en el territorio. Sin 
embargo, no se debe olvidar que muchas veces la promoción de esta figura encubre 
una finalidad encubierta, en el sentido de que más allá de garantizar la salud pública 
lo que realmente busca es facilitar y patrocinar la copia ilegal de medicamentos, lo 
cual constituye un flagrante ataque a la propiedad intelectual que se traduce en falta 
de seguridad jurídica para el inversor, provocando este hecho un gran desaliento a 
la inversión extranjera en cualquier país del mundo.
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XI
O PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE 

COMO EXPRESSÃO DA ECOLOGIA 
DA VIDA COTIDIANA

Neuro José Zambam537

Sérgio Ricardo Fernandes Aquino538

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A fundamentação, justificação e a construção de uma proposta de Ecologia da 
Vida Cotidiana é um compromisso que supõe uma nova concepção de homem e 
de equidade social. As relações familiares, de amizade, trabalho, lazer e convivên-
cia precisam expressar a capacidade humana de superar as inúmeras exclusões que 
ameaçam o mundo atualmente, bem como sinalizar as condições para uma nova 
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no e os projetos sociais que beneficiam e ordenam os grandes eventos da sociedade 
a partir de sua matriz ecológica: dia a dia das pessoas.

Por esse motivo, a pergunta na qual se caracteriza como problema de pesquisa 
pode ser sintetizada nessas palavras: É possível verificar, em todos os lugares do 
cotidiano (sentido ecológico) ações nas quais expressem o conteúdo do Princípio da 
Sustentabilidade, especialmente as atitudes de caráter cooperativo, solidário?

Para se, provisoriamente, responder essa indagação, formula-se a seguinte hi-
pótese de pesquisa: O espaço da vida cotidiana revela uma condição ecológica de 
nossa humanidade pela solidariedade. É nesse ambiente que se reconhece a unici-
dade da diferença humana e não humana como fundamento de ampliar, a todos, 
uma dignidade multidimensional, sem que haja a prevalência da fome, da violência, 
do medo, da marginalização e exclusão daqueles nos quais não conseguem se ade-
quar à imposição dos critérios econômicos como regras de sociabilidade. Quando o 
Princípio da Sustentabilidade representa – e rememora – essa orientação ecológica 
à práxis da vida cotidiana, percebe-se a sua difusão como atitude propícia ao diálo-
go, à tolerância das diferenças culturais, à comunhão intra e intergeracional do Bem 
Comum541, desde as suas raízes – o espaço local – à constituição de uma política 
solidária global.

O Objetivo Geral deste estudo é determinar a importância do Princípio da 
Sustentabilidade como vetor de orientação às atitudes mais cooperativas, solidárias 
e sua manifestação a partir do contexto da Ecologia de uma Vida Cotidiana. Já os 
Objetivos Específicos podem ser descritos nos seguintes itens: a) definir o que são 
os Direitos Humanos; b) identificar o Princípio da Sustentabilidade como práxis 
cotidiana das relações entre humanos e não humanos; c) reconhecer a existência de 
uma perspectiva ecológica da vida cotidiana; d) avaliar a necessidade da Solidarie-
dade como pressuposto de desenvolvimento e manutenção pacífica do cotidiano.

O método de abordagem utilizado para orientar a base lógica deste escrito é 
o Dedutivo542, cuja premissa maior são os Direitos Humanos e sua premissa menor 
é a sua viabilidade e materialização pela postura solidária a qual se manifesta pela 
ecologia da vida cotidiana. As técnicas de pesquisa acionadas para tornar eficaz o 

541 “O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamen-
tais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral. Exige também os dispositivos de 
bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio 
da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da 
sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa 
ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre 
violência. Toda a sociedade – e, nela, especialmente o Estado – tem obrigação de defender e promover 
o bem comum. Nas condições actuais da sociedade mundial, onde há tantas desigualdades e são cada 
vez mais numerosas as pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, o princípio 
do bem comum torna-se imediatamente, como consequência lógica e inevitável, um apelo à solida-
riedade e uma opção preferencial pelos mais pobres. [...] Basta observar a realidade para compreender 
que, hoje, esta opção é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum”. 
FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Paulus/Loyola, 2015, p. 95. 
542 Para Pasold, trata-se da “[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em 
estabelecer uma formulação geral e, em seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a 
formulação geral”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 205. 

maneira de ordenar a convivência humana, a atuação política, o exercício da res-
ponsabilidade frente aos humanos e não humanos, a utilização dos da Natureza e o 
funcionamento das instituições no presente e em vista dos compromissos futuros. 

Esse estudo tem como referência básica a Encíclica “Louvado Sejas”: sobre o 
cuidado da casa comum, de autoria do Papa Francisco, que denuncia as exclusões, 
as misérias, a fome, a violência e a indiferença como graves ameaças ao equilíbrio 
das relações humanas e sociais, da mesma fora que estão na origem dos desequilí-
brios sociais e na adulteração do comportamento humano, por exemplo, as práticas 
do terrorismo e do fanatismo político e religioso. A Ecologia da Vida Cotidiana 
denuncia todas essas misérias e aposta, conforme o Princípio da Sustentabilidade, 
numa outra visão: assegurar o direito à existência como base à efetivação ampla do 
atributo dignitas para todas as formas de vida. 

A ausência de cuidado com as dimensões da vida cotidiana impede a realiza-
ção humana, o reconhecimento da integridade e complexidade da teia da vida539, 
bem como a construção do sentido da existência humana, o planejamento projeção 
de projetos pessoais e a integração com a comunidade. A abordagem desse tema no 
texto de Francisco denuncia uma falsa compreensão de progresso, desenvolvimento, 
do homem, da natureza e de organização das cidades e sua arquitetura, não limitada 
apenas às obras e construções físicas. 

A convicção registrada neste estudo tem como referência a necessidade do 
exercício da solidariedade como expressão genuína de um valor comum compar-
tilhado entre as culturas e capaz de inspirar, de orientar novas ações que visem a 
superação do caos no qual impede a efetivação do Princípio da Sustentabilidade 
como paradigma de vida do século XXI. 

A pluralidade de culturas que caracteriza a humanidade nos seus diferentes 
períodos, não impede a Justiça. Nessa linha de pensamento, Sustentabilidade e Jus-
tiça540 detém semelhante tarefa: esclarecer o que é indispensável à convivialidade 
global. É nesse contexto que se busca afirmar a importância do Princípio da Sus-
tentabilidade como a referência para uma nova cultura capaz de orientar o cotidia-

539 “Compreender a natureza da vida a partir de um ponto de vista sistêmico significa identificar um 
conjunto de critérios gerais por cujo intermédio podemos fazer uma clara distinção entre sistemas 
vivos e não-vivos. Ao longo de toda história da biologia, muitos critérios foram sugeridos, mas todos 
eles acabavam se revelando falhos de uma maneira ou de outra. No entanto, as recentes formulações de 
modelos de auto-organização e a matemática da complexidade indicam que hoje é possível identificar 
esses critérios. A idéia-chave da minha síntese consiste em expressar esses critérios em termos das 
três dimensões conceituais: padrão, estrutura e processo”. CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova 
compreensão científica sobre os sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 135. 
540 “Sustentabilidade é ao mesmo tempo simples e complexa. Semelhante à ideia de justiça. A maio-
ria de nós sabe intuitivamente quando alguma coisa não é ‘justa’. Da mesma forma, a maioria de 
nós tem plena consciência das coisas insustentáveis: lixo, combustíveis fósseis, automóveis poluentes, 
alimentos não saudáveis e assim por diante. [...] Não existe uma definição uniforme e aceita [da 
Sustentabilidade]. Justiça não pode ser definida sem uma reflexão mais aprofundada sobre critérios 
de orientação, valores e princípios. Tal reflexão é subjetiva por natureza e aberta ao debate. A mesma 
ideia é verdadeira para a sustentabilidade, pois não pode ser definida sem uma maior reflexão sobre 
princípios e valores. Assim, qualquer discurso sobre a sustentabilidade é essencialmente um discurso 
ético”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governan-
ça. Tradução de Phillip Gil França. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 25. 
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Sustentabilidade547 é, antes de tudo, a primeira noção – intuitiva, ressalte-se – 
sobre a resiliência do mundo junto a seus habitantes. A sua presença denota, ao ser 
humano, quais atitudes devem ser adotadas de modo a enfatizar nossas responsabi-
lidades comuns com um “ser próprio”: a Terra. Capra, nessa linha de pensamento, 
destaca que todos pertencemos a duas comunidades, quais sejam, à família humana 
e, ao mesmo tempo, à biosfera global548. 

Ao se compreender, ou minimamente imaginar, essa significativa rede de vida, 
desde o microscópico ao macroscópico, verifica-se que o significado da Sustentabi-
lidade como paradigma de vida digna inicia-se pelo sentido da Ecologia, ou seja, o 
caráter “forte” da Sustentabilidade é originário dessas redes comunicativas entre os 
diferentes seres e ambientes os quais estão na Terra. 

Por esse motivo, não existe um segmento que se destaque na polissemia da 
categoria Sustentabilidade, mas como a interação entre as suas diferentes “faces” 
produz a sua imagem como “espelho” civilizacional no século XXI. Qualquer outro 
entendimento no qual deseje ressaltar uma dessas “faces” – como é o caso da “face 
econômica” ou a “face social” - perante as outras, tenderá ao fracasso, pois a Sus-
tentabilidade será “fraca” ou “débil” e não “forte” ou “superforte549”, como ressalta 
Gudynas550:

547 Para fins deste artigo, utilizar-se-á, como um acordo semântico, o seguinte Conceito Operacional 
para esta Categoria: “É a compreensão ecosófica acerca da resiliência na relação entre os seres e o am-
biente para se determinar - de modo sincrônico e/ou diacrônico - quais são as atitudes que favorecem 
o reconhecimento da Natureza como “ser próprio”, a sobrevivência, a prosperidade, a adaptação e a 
manutenção da vida equilibrada, seja humana ou não humana, por meio da integração e interdepen-
dência entre os critérios biológicos, químicos, físicos, informacionais (genéticos), éticos, territoriais, 
culturais, jurídicos, políticos, tecnológicos, científicos, ambientais, históricos e econômicos.
548 “[...] Somos membros de oikos, o Lar Terrestre, que é a raiz grega da palavra ‘ecologia’, e como 
tal deveríamos nos comportar como se comportam os outros membros do grande lar – as plantas, os 
animais e os microrganismos que forma a imensa rede de relações que chamamos teia da vida. A ca-
racterística marcante do Lar Terrestre é sua capacidade inerente para sustentar a vida. Como membros 
da comunidade global dos seres vivos, cabe a nós comportamo-nos de tal maneira que não interfira 
com essa capacidade inerente. Esse é o significado essencial da sustentabilidade ecológica”. CAPRA, 
Fritjof; LUISI, Pier Luigi. A visão sistêmica da vida: uma concepção unificada e suas implicações 
filosóficas, políticas, sociais e econômicas. Tradução de Mayra Teruya Eichemberg e Newton Roberval 
Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2014, p. 349/350. 
549 Sobre essa distinção, vale, ainda, registrar o pensamento de Saavedra: “[...] la sustentabilidad débil 
considera que la posibilidad de un crecimiento económico indefinido depende del nivel de desarrollo de los 
conocimientos científico-técnicos y no de que los recursos puedan tener existencias limitadas. Esta perspectiva 
entiende que el ser humano siempre va a encontrar la manera de crecer más con menos recursos, ya sea por 
la racionalización de su uso y/o la invención de tecnologías más eficientes, o porque su capacidad inventiva 
siempre va a poder encontrar alternativas […]. Por el contrario, la sustentabilidad fuerte, pondrá el acento 
en el hecho que la naturaleza posee claros límites biofísicos, lo que no permite un proceso económico perma-
nentemente creciente y expansivo, como es el que caracteriza a las actuales sociedades de alto consumo. Vale 
decir, el proceso económico se enfrenta a los límites materiales de la naturaleza y, sin intenta traspasarlos, 
destruirá los ecosistemas que son los que finalmente regulan y permiten las condiciones para la vida en el 
planeta. Y destruir el proceso permite la vida en la Tierra implica destruir el soporte de vida del ser humano. 
Por lo tanto, la economía debe incorporar, como principio central que oriente sus preceptos, la variable de los 
límites biofísicos de la naturaleza […]”. SAAVEDRA, Fernando Jaime Estenssoro. Medio ambiente e 
ideología: la discusión pública en Chile, 1992-2002. Santiago: Ariadna/Universidad de Santiago de 
Chile – USACH, 2009, p. 118/119. 
550 GUDYNAS, Eduardo. Ecología, economia y ética del desarollo sostenible. 5. ed. Montevideo: 
CLAES, 2004, p. 43. 

método escolhido são a Pesquisa Bibliográfica e Documental, a Categoria543 e o 
Conceito Operacional544. 

NOVO PARADIGMA DE VIDA DO SÉCULO 
XXI: O PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE

A luta pela Dignidade545 é uma tarefa complexa. Todos os dias, nos diferentes 
canais de informação, se observa a pluralidade de atos contra o desenvolvimento da 
vida, da distribuição da liberdade como pressuposto à consolidação da igualdade 
entre os povos, do não-reconhecimento acerca da multiculturalidade e seus desafios 
para se compor o debate democrático, bem como a elaboração de uma razão pública 
global, da eliminação do espírito de fraternidade, inscrito na maioria das constitui-
ções nacionais, como alicerce principal à erradicação da pobreza e à mitigação das 
diversas formas de violência (físicas, simbólicas e/ou psicológicas). 

O que se experimenta, todos os dias, é uma profunda e grave tentativa contra 
tudo o que serve de resistência a essa disseminação de nossa desumanidade, ou seja, 
o desafio histórico mais importante rememorado pelos tratados e leis que é huma-
nizar a humanidade546 tem sido posto à margem pela dificuldade cultural vivenciada 
em cada território deste planeta.

É a partir dessas condições, impróprias para se desenvolver a vida no seu 
sentido mais amplo, que se torna necessário esclarecer como a Sustentabilidade se 
torna o novo paradigma do viver no século XXI. Antes de se sinalizar a importância 
jurídica desse Princípio, deve-se indicar alguns esclarecimentos sobre o que é a 
Sustentabilidade, a sua forte compreensão pela dimensão ecológica e a sua diferença 
com o Desenvolvimento Sustentável. 

543 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 25. Grifos originais da obra em 
estudo. Toda Categoria que aparece neste estudo será destacada com letra maiúscula. 
544 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja acei-
ta para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. p. 37. Grifos originais da obra em estudo. 
545 [...]. Assim, poder-se-á afirmar [...] que tanto o pensamento de Kant quanto todas as concepções 
que sustentam ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa humana – encontram-se, ao menos em 
tese, sujeitas à crítica de um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo em que sustentam que 
a pessoa humana, em função de sua racionalidade [...] ocupa um lugar privilegiado em relação aos 
demais seres vivos. Para além disso, sempre haverá como sustentar a dignidade da própria vida de um 
modo geral, ainda mais numa época em que o reconhecimento da proteção do meio ambiente como 
valor fundamental indicia que não está em causa apenas a vida humana, mas a preservação de todos 
os recursos naturais, incluindo todas as formas de vida existentes no planeta, ainda que se possa argu-
mentar que tal proteção da vida em geral constitua, em última análise, exigência da vida humana e de 
uma vida humana com dignidade, tudo a apontar para o reconhecimento do que se poderia designar 
de uma dimensão ecológica ou ambiental da dignidade da pessoa humana”. SARLET, Ingo Wolfgang. 
Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9. ed. Por-
to Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 42/43. 
546 HERRERA FLORES, Joaquín. A reinvenção dos direitos humanos. Tradução de Carlos Ro-
berto Diogo Garcia, Antonio Henrique Graciano Suxberger e Jefferson Aparecido Dias. Florianópo-
lis: Fundação Boiteux, 2009, p. 42. 



242 - Direito, Democracia e Sustentabilidade Capítulo XI - 243

Todas as formas de comunicação, de interação entre os diferentes seres e am-
bientes da Terra sinalizam à família humana a necessidade de conjugação, de apro-
ximação entre os saberes553 na medida em que – não obstante as suas dificuldades 
– as suas finalidades ampliam e aperfeiçoam espaços de desenvolvimento e demo-
cracia554. Percebe-se, nessa linha de pensamento, que a Sustentabilidade – prin-
cipalmente no seu aspecto normativo - não reivindica apenas uma Justiça Social, 
nem um Desenvolvimento Sustentável focado tão somente na dimensão econômi-
ca, mas uma Justiça Ecológica555.

O Princípio da Sustentabilidade, como se percebe, demanda o respeito pela 
integridade ecológica – reflexo de uma atitude moral fundada no reconhecimento 
acerca da importância da teia da vida – e uma ação que previna e restaure seres e 
ambientes dos danos causados pelos excessos humanos556. É importante ressaltar 
que a demanda por uma Justiça Ecológica se expressa quanto ao cumprimento – 
nacional557 e global – do Princípio da Sustentabilidade, o qual se inicia e se difunde, 
desde 1992, com a Carta da Terra558, que, logo no início, já destaca os seguintes 
princípios: 

I. RESPEITAR E CUIDAR DA COMUNIDADE DA VIDA. 1. Respei-
tar a Terra e a vida em toda sua diversidade. a. Reconhecer que todos os seres 
são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua 

553 “O diálogo de saberes conjuga o verbo cósmico disperso dos diferentes imaginários que coabitam 
em uma Babel cosmopolita, em cujo encontro se confrontam, hibridizam e complexificam as verda-
des estabelecidas para criar as verdades por-vir. A partir do imaginário dessa racionalidade, de sua 
abertura e suas alianças com as matrizes de racionalidade e os imaginários sociais da sustentabilidade 
arraigados no ser cultural se anuncia [...] formas de viver bem em harmonia com o cosmos, com sua 
natureza e com os outros [...]”. LEFF, Enrique. A aposta pela vida: imaginação sociológica e ima-
ginários sociais nos territórios ambientais do Sul. Tradução de João Batista Kreuch. Petrópolis, (RJ): 
Vozes, 2016, p. 368. 
554 “A Democracia é o sistema político com as melhores condições para o exercício e reconhecimento 
da liberdade. As políticas de desenvolvimento sustentável são os indicativos para avaliação de equi-
líbrio econômico e a, respectiva, relação com os recursos naturais e ambientais, as futuras gerações, o 
direito das culturas e o bem-estar social”. ZAMBAM, Neuro José; AQUINO, Sérgio Ricardo Fer-
nandes de. A teoria da justiça em Amartya Sen: temas fundamentais. Porto Alegre: Editora Fi, 2016, 
p. 96. 
555 “A proximidade do ecocentrismo com a sustentabilidade ecológica é o caminho mais promissor 
para uma teoria funcional da justiça ecológica. [...] Para se tornar um conceito verdadeiramente ecoló-
gico, a justiça precisa chegar ao mundo não humano. [...] Não é o suficiente cuidar dos seres humanos 
que vivem hoje e amanhã, quando os processos naturais que sustentam a vida estão em risco. Há uma 
necessidade de identificar e reconhecer a importância ética e jurídica da integridade ecológica”. BOS-
SELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. p. 129. 
556 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
p. 78. 
557 No Brasil, não existe, de modo explícito, um Princípio da Sustentabilidade, mas é possível com-
preender a sua necessidade a partir daquilo que enuncia o caput do artigo 225 da Constituição Federal 
de 1988. 
558 “[...] a Carta da Terra é o principal documento de referência na atual Década das Nações Unidas 
da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). Milhões de estudantes nas escolas, 
universidades e outras instituições de ensino estão agora aprendendo sobre a Carta da Terra e seus 
princípios. [...] Embora o status jurídico de uma série de princípios da Carta da Terra continue em dis-
puta, a maioria deles são frequentemente mencionados nos tratados, convenções e outros documentos 
vinculativos”. BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e 
governança. p. 103.

ELEMENTO
SUSTENTABILIDAD 

DEBIL
SUSTENTABILIDAD 

FUERTE
SUSTENTABILIDAD 

SUPERFUERTE

Perspectiva Antropocéntrica Antropocéntrica Biocéntrica

Desarrollo Crecimiento material Crecimiento material Calidad vida
Calidad ecologica

Naturaleza Capital Natural Capital Natural Patrimonio Natural

Valoración Instrumental Instrumental ecológica Múltiple, intrínseca

Conservación Utilitarista Utilitarista Ecológica Ecológica evolutiva

Actores Consumidores Consumidor Ciudadano Ciudadano

 A partir desse cenário, Sustentabilidade é diferente de Desenvolvimento Sus-
tentável porque essa expressão nem sempre converge seu entendimento ou as suas 
ações em prol da perspectiva ecológica, própria da Sustentabilidade. Não existe De-
senvolvimento Sustentável sem Sustentabilidade. No entanto, insiste-se em ignorar 
a matriz ecológica diante dos efeitos – econômicos e/ou sociais – que o desenvolvi-
mento “a qualquer preço” traria para a humanidade. 

Confundir “desenvolvimento” com “crescimento” é o erro crasso daqueles nos 
quais pretendem difundir vida digna. Quando se menciona a Sustentabilidade 
como vetor do Desenvolvimento, o enigma551 se torna complexo e, nem sempre, se 
tem o “luxo” de pensar nessas questões, especialmente num mundo humano ditado 
por valores como “consumismo”, “eficiência”, “descartabilidade”, “acúmulo de bens 
materiais”, entre outros. 

A Sustentabilidade, na sua vertente ecológica, é a força de significado e atitude 
do Desenvolvimento Sustentável. Caso contrário, essa expressão se torna apenas 
pleonasmo, oximoro ou, ainda, uma piada de mau gosto para aqueles nos quais 
levam a sério os esforços da Sustentabilidade para se criar novos espaços de reco-
nhecimento, diálogo, preservação e unidade de todas as vidas. Por esse motivo, a 
Sustentabilidade não incorpora tão somente uma atitude moral, mas compromisso 
normativo global, já que, como enfatiza Bosselmann552: “[...] o conceito de desen-
volvimento sustentável só pode desempenhar as suas funções normativas na medida 
em que incorpora a ideia de sustentabilidade ecológica”. 

551 “A Sustentabilidade, sob esse argumento, é uma esfinge cujos contornos de uma possível definição 
a qual traga certezas sobre suas principais características conduzem para a aniquilação dos seres vivos, 
da vida na Terra. A natureza polissêmica – e interdisciplinar - dessa expressão precisa ser compreen-
dida historicamente, deve tornar visível a sua existência, pois, mesmo no silêncio da grama que cresce, 
a vida, microscópica, se manifesta, é efervescente, independente da ação humana. Por esse motivo, 
pode-se esclarecer algumas características as quais des-velam a cartografia da Sustentabilidade, ou 
seja, a resposta do enigma não é auto-evidente, mas se compreende quando se vivencia, se estimula 
e se amplia idéias e ações nas quais esse vínculo da vida humana e do mundo natural não é tratada 
como objeto, mas condição indispensável para a sua preservação”. AQUINO, Sérgio Ricardo Fernan-
des de. A importância da sustentabilidade como critério de desenvolvimento do constitucionalismo 
latino-americano. In: AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de; DE BASTIANI, Ana Cristina. As 
andarilhagens da sustentabilidade no século XXI. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 209. 
552 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
p. 64. 
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trocas e compromissos entre prosperidade econômica e sustentabilidade eco-
lógica são difíceis de justificar. As preocupações de hoje ou são de sustentabi-
lidade ecológica ou simplesmente não existem (favorecendo uma abordagem 
de estagnação ou muito ingênua para enfrentar o futuro). 

 O Princípio da Sustentabilidade se verifica a partir de nossas atitudes todos os 
dias a fim de se exercitar, compreender e reivindicar o seu conteúdo como forma de 
assegurar o nosso integral direito à existência. Esse esclarecimento sobre a matriz 
ecológica do citado princípio precisa ser desvelado pela Ecologia da Vida Cotidia-
na, a qual, ressalte-se, determina a necessidade de reinvenção de nossas cidades562 
para que se adequem, mais e mais, à necessidade de um desenvolvimento cujo fun-
damento seja a Sustentabilidade. 

ECOLOGIA DA VIDA COTIDIANA: A EXPRESSÃO 
DO ESTAR-JUNTO-COM-O-OUTRO-NO-MUNDO E 

FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE

A manutenção da paz no mundo não se torna apenas um desafio para a civili-
zação mundial ou para a Sustentabilidade, mas uma genuína aposta, na qual deseja-
-se que a sua improbabilidade aconteça para modificar um momento presente que, 
aos poucos, se torna insuportável, inviável para qualquer forma de convívio entre os 
seres humanos e o mundo natural. 

Pode-se observar que tanto o Princípio da Sustentabilidade quanto os Direi-
tos Humanos não podem ser “divinizados” sob o fundamento de se acreditar numa 
“salvação plena”. Esse não são os seus objetivos. Desde o início, a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos não se exaure como simples lei563, contudo, sinaliza 
a convergência de critérios éticos mínimos capazes de assegurar, historicamente, 

562 “A reinvenção das metrópoles contemporâneas, no século 21, passa pelos novos indicadores que 
mostram oportunidades em termos de cidades mais sustentáveis e mais inteligentes do que as que 
cresceram e se expandiram sem limites no século 20. [...] A ecologia da cidade e não a ecologia na 
cidade, ou a natureza como um sistema separado na cidade. Um eco-urbanismo ou ecologia urba-
na. Tratam-se de questões sérias e prementes, independente de rótulos”. LEITE, Carlos. Cidades 
sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Alegre: 
Bookman, 2012, p. 8.
563 “[...] Não há dúvida de que, em alguns contextos históricos, os direitos humanos são concebidos 
com direitos legais. Porém, quando a referência aos direitos humanos possui importância radical na 
avaliação de leis, instituições, medidas ou ações, esses direitos não são identificados com normas da 
lei positiva; esses direitos legais são, de fato, criados como resultado do reconhecimento de direitos 
que logicamente são independentes do sistema legal. O respeito pelos direitos humanos é demandado 
mesmo quando nos deparamos com sistemas legais que não os reconhecem, precisamente pelo fato de 
não reconhece-los. Por exemplo, o fato de a União Soviética não permitir outras associações políticas 
além do Partido Comunista não constitui uma defesa válida contra a acusação de que o direito de 
formar associações políticas não foi reconhecido. Dizer que o sistema legal soviético não admite tal 
direito apenas confirmaria a queixa”. NINO, Carlos Santiago. Ética e direitos humanos. Tradução de 
Nélio Schneider. São Leopoldo, (RS): Editora da UNISINOS, 2011, p. 27. 

utilidade para os seres humanos. [...] 2. Cuidar da comunidade da vida com 
compreensão, compaixão e amor. a. Aceitar que, com o direito de possuir, 
administrar e usar os recursos naturais vem o dever de impedir o dano cau-
sado ao meio ambiente e de proteger os direitos das pessoas. b. Assumir que 
o aumento da liberdade, dos conhecimentos e do poder implica responsabili-
dade na promoção do bem comum. II. INTEGRIDADE ECOLÓGICA. 
5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com 
especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais 
que sustentam a vida. 

A força jurídica internacional da Carta da Terra determina como o Princí-
pio da Sustentabilidade expressa a Justiça Ecológica na medida em que, conforme 
rememora Bosselmann559 “[...] a preservação da integridade ecológica é o fim do 
princípio da sustentabilidade e a integridade e potencial dos seres humanos o meio 
para se chegar lá”. 

Nesse caso, e diferente daquela retórica abstrata e vazia acerca do crescimento 
como progresso visualizada no Desenvolvimento Sustentável – os destinatários de 
mundo sustentável não são apenas os seres humanos560. Segundo uma perspectiva 
ecológica, todos os seres contribuem para que haja maiores condições de resiliência, 
de equilíbrio nos ecossistemas a fim de se ter uma Terra (sempre mais) sadia.

A Sustentabilidade, portanto, refere-se a um fenômeno comum, o qual precisa 
ser articulado entre as diferentes nações para que haja a sua preservação e res-
tauração em escala global. É a partir da manutenção da integridade ecológica, do 
reconhecimento da Natureza como “ser próprio”, do entendimento que toda vida 
está sob risco que a dimensão jurídica do Princípio da Sustentabilidade se torna 
objeto não apenas do Direito Internacional, mas do Direito Global561. Nenhum 
Desenvolvimento Sustentável trará avanço civilizacional fora da matriz ecológica – 
“forte” – da Sustentabilidade. Qualquer estratégia pretendida fora desses eixos, será 
tão somente um nome vazio. Por esse motivo, é necessário entender a advertência 
de Bosselmann: 

[...] a hipótese mais adequada é, portanto, uma aceitação comum de que a 
base ecológica da sobrevivência humana está em risco. Se, por exemplo, nas 
alterações climáticas estão ameaçando as nossas condições de vida, então as 

559 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
p. 104. 
560 “[…] the environment is only protected as a consequence of, and to the extent needed to protect human 
well-being. An environmental right thus subjugates all other needs, interest and values of nature, to those 
of humanity. […] [H]umans are not separable members of the universe. Rather, humans are interlinked 
and interdependent participants with duties to protect and conserve all elements of nature, whether or not 
they have known benefits or current economic utility”. BOSSELMANN, Klaus. Human rights and the 
environment: redefining fundamental principles? In: GLESSON, B.; LOW, N. Governance for the 
environment. London: Palgrave, 2001, p. 14/15. 
561 STAFFEN, Márcio Ricardo. Interfaces do direito global. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2015, p. 
39
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-o-Outro-no-mundo569. É, aqui, que se observa o sentido de uma Ecologia da vida 
cotidiana como pressuposto de uma Ecologia integral570. Insiste-se: é necessária 
uma comunhão universal entre todos os seres vivos, humanos e não humanos, a qual 
pode ser observada pelas palavras de Francisco571:

Devemos, certamente, ter a preocupação de que os outros seres vivos não 
sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos sobretudo 
as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tole-
rar que alguns se considerem mais dignos do que outros. Deixamos de notar 
que alguns se arrastam numa miséria degradante, sem possibilidades reais de 
melhoria, enquanto outros não sabem sequer que fazer ao que têm, ostentam 
vaidosamente uma suposta superioridade e deixam atrás de si um nível de 
desperdício tal que seria impossível generalizar sem destruir o planeta. Na 
prática, continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que ou-
tros, como se tivessem nascido com maiores direitos.

Percebe-se que a Ecologia da vida cotidiana reivindica não apenas uma preo-
cupação exclusiva ao homo sapiens como eixo no qual orbitam todos os demais seres 
vivos572. Ao contrário, a compreensão acerca de nossa natureza, especialmente bio-
lógica, denota a nossa conexão com o mundo natural, ou seja, não é possível afirmar 
que o ser humano seja o ápice piramidal da vida, no seu sentido mais amplo, mas 
pertence ao Planeta o qual lhe proporciona condições – físicas e mentais – para 
viver e conviver junto a todos os seres vivos573. 

569 “A vivência do eu plural, em suas diversas direções, fomenta um politeísmo cultural dinâmico e 
presente. Ao mesmo tempo, forma-se um tempo particular ocasionado por esse viver o estar-junto. 
A vida múltipla e fragmentada que permeia um sentido vivente não possui uma unidade delimitada 
e específica, todavia constitui uma unicidade irrefutável”. AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. 
Raízes do direito na pós-modernidade. Itajaí, (SC): UNIVALI, 2016, p. 42.
570 “Dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que 
tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora a reflectir 
sobre os diferentes elementos duma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões humanas e 
sociais”. FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 85. 
571 FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 58/59. 
572 “[...] Na era cristã, houve contestações ocasionais à autocomplacência antropocêntrica, tal como 
a dos pensadores céticos, entre os quais Celso, que no século II d.C. atacou tanto os estóicos como 
os cristãos, afirmando que a natureza existia tanto para os animais e plantas quanto para os homens. 
Era absurdo pensar que os porcos foram criados especialmente para servir de alimento ao homem, 
dizia Porfírio um século depois; por que não acreditar que o homem fora feito para ser comido pelos 
crocodilos? Além disso, o Antigo Testamento continha muitos textos coerentes com a ideia de que 
Deus fizera as criaturas inferiores em benefício delas, e não no interesse do homem”. KEITH, Thomas. 
O homem e o mundo natural: as mudanças de atitudes em relação às plantas e aos animais (1500-
1800). Tradução de João Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 235/236. 
573 Em fins do século XVII, a própria tradição antropocêntrica sofria acentuada erosão. A aceitação 
explícita da ideia de que o mundo não existe somente para o homem pode ser considerada como 
uma das grandes revoluções no moderno pensamento ocidental, embora raros historiados lhe tenham 
feito justiça. Por certo, houve muitos pensadores antigos, cínicos, céticos e epicuristas, que negaram 
ser o homem o centro do universo, ou a humanidade objeto de especial preocupação para os deuses”. 
KEITH, Thomas. O homem e o mundo natural: as mudanças de atitudes em relação às plantas e aos 
animais (1500-1800). p. 235. 

cenários de solidariedade, de reconhecimento às diferenças culturais564, de ampli-
tude aos diálogos democráticos, ou seja, de consolidar e esclarecer o nosso vínculo 
antropológico comum ao se identificar quais são nossas principais características – 
virtudes e vícios – enquanto Humanidade.

Entretanto, a pretensão universal, homogênea e racional desses direitos e 
princípio nem sempre forma viáveis quanto ao cumprimento de suas finalidades 
no globo565. A ausência de um diálogo mais próximo com a perspectiva ecológica 
das culturas e necessidades orientais não o pode classificar, ainda, como Direito 
Global566, sob o ângulo de sua eficácia. Se os Direitos Humanos e o Princípio da 
Sustentabilidade estiverem dissociados do mundo da vida, as suas orientações não 
contribuem ao desenvolvimento de outros horizontes civilizacionais mais apropria-
dos para se constituir significados para a vida e a dignidade567. 

Não é possível deduzir abstratamente as dificuldades humanas e não huma-
nas para se insistir numa comunhão de vida planetária, pois quando inexiste o 
reconhecimento568, a proximidade e a responsabilidade pelas ações as diferentes 
comunicações não ocorrem. O lugar de sentido primário de concretude desses di-
reitos e princípio é o cotidiano o qual se torna expressão de um estar-junto-com-

564 “No que diz respeito a uma escala mundial, temos, no contexto da globalização, uma multicul-
turalidade muito clara. É óbvio e claro que existem diferentes tipos de sociedades multiculturais. É 
também um fato da factualidade da vida ou existência de uma pluralidade de culturas no mundo e na 
nossa própria área geográfica. Isto tem consequências negativas (problemas e conflitos de identidade 
e de coexistência com base na distinção nós/eles ou outros), mas também positivas. E é neste espaço 
que a cultura jurídica tem que saber se mover. O fato multicultural deve tomar isso como desafio 
intercultural, ou seja, como tarefa ou programa, como exigência legal que flui a partir da realidade de 
nossa situação histórica e se concentra numa humanidade que deve caminhar junto para conquistar e 
reconhecer os direitos plenamente humanos e para todos, sem exceção”. RUBIO, David Sanchéz. En-
cantos e desencantos dos direitos humanos: de emancipações, libertações e dominações. Tradução 
de Ivone Fernandes Morcilho Lixa e Helena Henkin. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 44
565 “A abordagem ecológica dos direitos humanos reconhece a interdependência de direitos e deveres. 
Os seres humanos precisam usar os recursos naturais, mas também dependem do ambiente natural. 
Isso torna as autorrestrições essenciais, não só em termo práticos, mas também em termos normativos. 
Intitulações a recursos naturais e a um meio ambiente saudável, utilmente expressadas em direitos, 
não podem mais ser percebidas em termos puramente antropocêntricos. Os direitos humanos, como 
todos os instrumentos jurídicos, precisam respeitar as fronteiras ecológicas”. BOSSELMANN, Klaus. 
O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. p. 182.
566 “[...] a força motriz do Direito já não é mais os anseios de limitação jurídica dos poderes domés-
ticos absolutos; mas, sobremodo, a regulação de dinâmicas policêntricas relacionadas com a circulação 
de modelos, capitais, pessoas e instituições em espaços físicos e virtuais”. STAFFEN, Márcio Ricardo. 
Interfaces do direito global. p. 22.
567 “A conexão entre o modelo de desenvolvimento sustentável e a organização democrática é de 
interdependência e complementaridade. Nesse sentido, a solidificação da democracia, com o seu cres-
cente aprimoramento, contribui eficazmente para a diminuição e, em muitas situações, a eliminação 
de graves deficiências existentes na sociedade”. ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, 
justiça e desenvolvimento sustentável. Passo Fundo, (RS): IMED, 2012, p. 204.
568 “Quaisquer que sejam os meios de reconhecimento, uma de suas características primeiras não 
deve ser esquecida: a demanda por ele sendo de natureza inesgotável, sua satisfação não pode jamais 
ser total ou definitiva. [...]. A fome por reconhecimento é desesperadora. [...]. Mesmo o reconheci-
mento de conformidade, mais tranquilo do que aquele obtido através da distinção, exige que, cons-
tantemente, recomecemos sua busca. Nossa incompletude, portanto, é não apenas constitutiva, mas 
também incurável (ou, então, ficaríamos ‘curados’, também, de nossa humanidade)”. TODOROV, 
Tzvetan. A vida em comum: ensaio de antropologia geral. Tradução de Maria Angélica Deângeli e 
Norma Wimmer. São Paulo: Editora da UNESP, 2014, p. 129. 
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Esse “ambiente” mostra as nossas raízes, as adversidades, as virtudes, os esque-
cimentos, os diálogos, as presenças plurais, ou seja, produz a imagem de um fluxo 
intenso, incontível, que não se exaure por simples deduções ou respostas metafísi-
cas. A dimensão ecológica sinaliza como e quantas interações entre humanos e não 
humanos povoam o cotidiano579. O exercício habitual dessas comunicações torna 
possível saber que o Homem não é autossuficiente. Essa seria uma dedução absur-
da, puramente egoísta580. 

Nenhum desses últimos argumentos se torna um objetivo a ser promovido 
pelo Princípio da Sustentabilidade e/ou pelos Direitos Humanos. A Ecologia da 
vida cotidiana somente tem sentido como expressão dos citados princípio e direitos 
quando demonstra a sua materialidade581, ou seja, quais as necessidades humanas 
devem ser preservadas diante dos cenários opostos à integração humana pacífica: a 
escravidão, a miséria, a fome, o analfabetismo, a omissão, a indiferença, a intolerân-

es apenas una variante sudamericana de las ideas clásicas de consumo o calidad de vida. Lo que se juega es 
dejar atrás esos fantasmas de la Modernidad, y abordar el camino del biocentrismo. Están en juego cambios 
conceptuales sustantivos, que discurren por una identificación profunda con el entorno, nutrida de diversas 
formas de interacción y sensibilidad, donde el sí-mismo individual da lugar a un sí-mismo expandido que 
incorpora el ambiente. GUDYNAS, Eduardo. La dimensión ecológica del buen vivir: entre el fantasma de 
la modernidad y el desafío biocéntrico. Revista de Ciencias Sociales - Obets, n. 4. Alicante: Editora 
da Universidade de Alicante, 2009, p. 52.
579 “Não pode ser autêntico um sentimento de união íntima com os outros seres da natureza, se 
ao mesmo tempo não houver no coração ternura, compaixão e preocupação pelos seres humanos. É 
evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica com-
pletamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir 
outro ser humano de que não gosta. Isto compromete o sentido da luta pelo meio ambiente. Não é 
por acaso que São Francisco, no cântico onde louva a Deus pelas criaturas, acrescenta o seguinte: « 
Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor ». Tudo está interligado. Por isso, 
exige-se uma preocupação pelo meio ambiente, unida ao amor sincero pelos seres humanos e a um 
compromisso constante com os problemas da sociedade”. FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado 
da casa comum. p. 59. 
580 “Falso e antinatural, o ideal egocêntrico de um futuro reservado àqueles que souberem chegar 
egoisticamente ao extremo do ‘cada um por si’. Nenhum elemento consegue mover-se nem crescer 
senão com e por todos os outros, ao mesmo tempo. Falso e antinatural, o ideal racista de um ramo que 
capte para ele toda seiva da Árvore e que se erga sobre a morte dos outros ramos. Para poder romper 
até ao Sol, é preciso nada menos que o crescimento combinado da ramada inteira”. CHARDIN, 
Pierre Teilhard. O fenômeno humano. Tradução de Léon Bourdon e José Terra. São Paulo: Herder, 
1965, p. 266. 
581 “Por mais que a teorias possam ser consideradas abstrações, são abstrações (reflexos) da mate-
rialidade do mundo em sociedade. São abstrações porque se situam no mundo das ideias humanas, 
mas são imanentes por estarem vinculadas ao social. O direito é um fato social e, por isso mesmo, é 
um fato humano. A condição humana é, em primeiro plano, uma questão de vida material (de sobre-
vivência concreta e corporalmente) e o direito nasce como um regulador da convivência humana. Por 
conseguinte, os pressupostos do direito só têm razão de ser quando forem contextuais, quando tive-
rem como parâmetro a vida real material”. GRUBBA, Leilane Serratine; AQUINO, Sérgio Ricardo 
Fernandes de. Direitos humanos: o problema do contexto. Revista Direito e Política, Itajaí, (SC), v. 
10, n. 3, p. 1971. Disponível em: http://www6.univali.br/seer/index.php/rdp/article/view/8027/4575. 
Acesso em 05 de set. de 2016.

Esse é o sentido de uma atitude solidária, cooperativa dos seres humanos com 
todos os ecossistemas e biomas não porque somente a espécie em humana está sob 
risco, mas todas as vidas se encontram ameaçadas de extinção. Novamente, Bossel-
mann574 adverte: “[...] Enquanto os seres humanos continuam sendo uma ameaça 
para si mesmos, eles estão ameaçando, em grau crescente, as condições naturais das 
quais dependem. Isso exige uma ampliação do conceito de solidariedade”. 

Percebe-se, nessa linha de pensamento, como olhar intrapessoal revela o cui-
dado575 necessário entre as espécies. A palavra Ecologia576 indica a existência de di-
ferentes lugares, de diferentes linguagens e diferentes cognições577 que constituem a 
vida comum. Entretanto, a epifania de uma comunicação aberta, de interação entre 
ecossistemas e pessoas o qual esclarece esse vínculo de união, cuja matriz é biocên-
trica578, se fixa no cotidiano. 

574 BOSSELMANN, Klaus. O princípio da sustentabilidade: transformando direito e governança. 
p. 182.
575 “Cuidar é mais do que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de aten-
ção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e 
de envolvimento afetivo com o outro; entra na natureza e na constituição do ser humano. O modo de 
ser cuidado revela de maneira concreta como é o ser humano. Sem cuidado, ele deixa de ser huma-
no. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte, o ser humano desestrutura-se, definha, 
perde sentido e morre. Se, ao largo da vida, não fizer com cuidado tudo que empreender, acabará por 
prejudicar a si mesmo por destruir o que estiver a sua volta. Por isso, o cuidado deve ser entendido na 
linha da essência humana”. BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 
Petrópolis, (RJ): Vozes, 2003, p. 34
576 “A palavra ‘ecologia’ foi usada pela primeira vez por Ernst Haeckel. Parafraseando Haeckel, pode-
mos definir a ecologia como o estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente. A 
palavra é derivada do grego oikos, que significa ‘casa’. Portanto, podemos dizer que a ecologia é o estu-
do da ‘vida doméstica’ dos organismos vivos. Krebs (1972) sugeriu uma noção menos vaga: ‘A ecologia 
é o estudo científico das interações que determinam a distribuição e a abundância dos organismos’. 
Observe que a definição de Krebs não utiliza a palavra ‘ambiente’; para saber a razão disso, é necessário 
definir esta palavra. O ambiente de um organismo consiste em um conjunto de influências externas 
exercidas sobre ele, as quais são representadas por fatores e fenômenos. Tais fatores podem ser físicos 
e químicos (abióticos) ou mesmo outros organismos (bióticos). [...]. O ambiente, portanto, conserva 
aqui a posição central concedida por Haeckel em sua definição. A definição de Krebs tem o mérito de 
localizar o tema central da ecologia: a distribuição e abundância dos organismos - onde os organismos 
ocorrem, quantos ocorrem em um determinado local e por quê”. BEGON, Michael; TOWNSEND, 
Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. Tradução de Adriano Sanches 
Melo. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. VIII. Grifos originais da obra em estudo. 
577 “A ideia central da teoria de Santiago é a identificação da cognição, o processo de conhecimento, 
com o processo do viver. [...] cognição é a atividade que garante a autogeração e a autoperpetuação das 
redes vivas. Em outras palavras, é o próprio processo da vida. A atividade organizadora dos sistemas 
vivos, em todos os níveis de vida, é uma atividade mental. As interações de um organismo vivo – ve-
getal, animal ou humano – com seu ambiente são interações cognitivas. Assim, a vida e a cognição 
tornam-se inseparavelmente ligadas. A mente – ou melhor, a atividade mental – é algo imanente à 
matéria, em todos os níveis de vida”. CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas: ciência para uma vida 
sustentável. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Cultrix, 2005, p. 50.
578 As palavras de Gudynas merecem reflexão: Más allá de esa diversidad, el buen vivir también im-
plica una ruptura fundamental con el saber europeo, permite superar su pretensión de validez universal 
excluyente, y una vez que eso se logra, se pueden expresar los saberes y sensibilidades propias en América 
Latina, y de esa manera rescatar aquellas que defienden otra relación con el entorno. Esas mismas tensiones 
indican que en la construcción del concepto del buen vivir necesariamente se debe incorporar una dimensión 
ambiental. Esa cuestión no puede ser ignorada, no es un accesorio más, ya que constituye uno de sus pilares. 
El buen vivir de los humanos solo es posible si se asegura la supervivencia e integridad de la trama de vida 
de la Naturaleza. Es en esta dimensión que se expresa una de las novedades radicales del buen vivir, ya que 
obliga a superar el dualismo propio de la Modernidad. La separación entre Naturaleza y sociedad desemboca 
en el antropocentrismo y justifica los impactos ambientales bajo pretendidos beneficios económicos. Por lo 
tanto, si no se supera esa limitación, se corre el riesgo de caer en una conceptualización del buen vivir que 
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Quando é possível observar a convergência de esforços acerca dessa epifania 
de que somos um em todos e todos em um, percebe-se como: ordena-se o espaço 
– ambiente – para o estrangeiro ou refugiado sem lar, criam-se habitações próprias 
para os que não possuem condições econômica de morar com dignidade584, verifi-
ca-se a importância das árvores, flores e animais, pelo seu valor intrínseco à relação 
com o humano e não apenas pelo seu efeito “estético utilitário” como se observa 
nas praças das cidades. Em cada contorno, em cada ação, existe proximidade, existe 
reconhecimento, existe aquilo que Chardin denominou como Espírito da Terra585.

O cotidiano expressa vida em abundância, denota projeto de comunhão uni-
versal na medida em que se observa e se experimenta as tentativas de mitigar todas 
as formas de exploração excessiva – seja de humanos ou não humanos -, bem como 
a redução de possibilidades ao desenvolvimento, à proximidade, à responsabilida-
de, aos saberes comuns disseminados em diferentes lugares ou linguagens. Desde 
o “olhar de dentro”, do próprio corpo586, é possível estabelecer a conexão com o 
Universo sempre vivo. Todas essas manifestações ocorrem no tempo e espaço: o 
primeiro, o momento presente; o segundo, no cotidiano. 

Se o Princípio da Sustentabilidade, junto aos Direitos Humanos, representa 
uma eficácia global de preservação daquilo que se torna indispensável ao convívio 
harmônico, à Estética da Convivência, a sua primeira percepção, de caráter forte, 
deve ser a partir da matriz ecológica, pois é necessário saber como as pessoas, os 
ecossistemas, as vidas, por si, se organizam, se modificam, se tornam estáveis no 
decorrer do tempo, não obstante as suas inúmeras adversidades e sua capacidade de 
resiliência diante de sua fragilidade. Novamente, insiste-se: Para que haja uma Eco-
logia da vida cotidiana é necessário consolidar a importância da Ecologia Integral.

584 “A falta de habitação é grave em muitas partes do mundo, tanto nas áreas rurais como nas grandes 
cidades, nomeadamente porque os orçamentos estatais em geral cobrem apenas uma pequena parte 
da procura. E não só os pobres, mas uma grande parte da sociedade encontra sérias dificuldades para 
ter uma casa própria. A propriedade da casa tem muita importância para a dignidade das pessoas e 
o desenvolvimento das famílias. Trata-se duma questão central da ecologia humana. Se num lugar 
concreto já se desenvolveram aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se primariamente de ur-
banizar estes bairros, não de erradicar e expulsar os habitantes”. FRANCISCO. Laudato si: sobre o 
cuidado da casa comum. p. 92.
585 “Uma colectividade harmonizada das consciências, equivalente a uma espécie de superconsciên-
cia. A Terra não só a cobrir-se de miríades de grãos de Pensamento, mas também a envolver-se num 
único involucro pensante até formar apenas, funcionalmente, um único e vasto Grão de pensamento, à 
escala sideral. A pluralidade das reflexões individuais a agruparam-se e a reforçarem-se no acto de uma 
única Reflexão unânime”. CHARDIN, Pierre Teilhard. O fenômeno humano. p. 275. 
586 “A ecologia humana implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder 
criar um ambiente mais dignificante: a relação necessária da vida do ser humano com a lei moral 
inscrita na sua própria natureza. [...]. Nesta linha, é preciso reconhecer que o nosso corpo nos põe em 
relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo [...] 
é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai e casa comum; pelo contrário, 
uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, por vezes subtil, de domínio 
sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados é 
essencial para uma verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo 
na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro 
que é diferente”. FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 94.

cia582, a violência, a submissão, as desigualdades, as injustiças sociais, entre outros. 
Novamente, Francisco583 insiste que é necessário reconhecer:

[...] como as diferentes criaturas se relacionam, formando aquelas unidades 
maiores que hoje chamamos ‘ecossistemas’. Temo-los em conta não só para 
determinar qual é o seu uso razoável, mas também porque possuem um valor 
intrínseco, independente de tal uso. Assim como cada organismo é bom e ad-
mirável em si [...], o mesmo se pode dizer do conjunto harmônico de organis-
mos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Embora não 
tenhamos consciência disso, dependemos desse conjunto para a nossa pró-
pria existência. Convém recordar que os ecossistemas intervêm na retenção 
do anidrido carbônico, na purificação da água, na contraposição a doenças e 
pragas, na composição do solo, na decomposição dos resíduos, e muitíssimos 
outros serviços que esquecemos ou ignoramos. Quando se dão conta disto, 
muitas pessoas voltam a tomar consciência de que vivemos e agimos a partir 
duma realidade que nos foi previamente dada, que é anterior às nossas ca-
pacidades e à nossa existência. Por isso, quando se fala de ‘uso sustentável’, é 
preciso incluir sempre uma consideração sobre a capacidade regenerativa de 
cada ecossistema nos seus diversos sectores e aspectos.

A comunhão universal, sintetizada pelo cotidiano, requer a constituição de um 
ambiente no qual se estimule as relações de proximidade, seja do humano com seu 
semelhante ou deste com a Natureza. Essa é a arquitetura elaborada pelo ser etici-
zado e estetizado a qual fomenta, consolida, amplia uma Estética da Convivência, 
cuja harmonia, as sensações de agradabilidade e paz se tornam mais duradouras. Por 
esse motivo, tudo aquilo que reduz, rejeita ou ignora a experiência de um estar-jun-
to-com-o-Outro-no-mundo não promoverá, historicamente, a produção de novos 
significados à eficácia dos Direitos Humanos. 

582 “A convicção sobre o valor moral da Tolerância é uma conquista da Democracia. Da tradição 
aristotélica, herdou-se o ensinamento de que um comportamento virtuoso precisa ser praticado. Um 
homem virtuoso exercita as virtudes no seu cotidiano. O equilíbrio de uma sociedade democrática 
depende da introdução desse valor como um hábito no comportamento individual e social. Associa-se 
o dever de agregar à necessidade de permanente debate público sobre esse tema a fim de conjugar 
interesses, solucionar conflitos, avaliar as decisões e ações do governo, das instituições e dos líderes. 
As condições e a capacidade para o exercício da Tolerância fundamentam e legitimam a convivência 
pacífica entre os povos. A aceitação dessa dinâmica revela que a Tolerância, muitas vezes, foi enten-
dida como uma missão de responsabilidade dos diplomatas e governantes, integra-se à moral de uma 
sociedade como um objetivo de todos37. A Tolerância, assim como outros valores de caráter universal, 
precisa ser considerada patrimônio da humanidade. Somente por meio dessa práxis orienta-se e se 
alcança, de forma expressiva e segura, a integração cada vez maior entre os seres humanos. A efeti-
vação de um objetivo com essa dimensão e trajetória histórica reconhecida precisa ser mediado pela 
eleição de instrumentos, mecanismos e instituições capazes de garantir a estabilidade social”. ZAM-
BAM, Neuro José; AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Tolerância: reflexões filosóficas, políticas 
e jurídicas para o século XXI. Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 142, n. 137, p. 378. Março de 
2015. Disponível em: http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/389/323. 
Acesso em 18 de out. de 2016.
583 FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 86/87. 
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da Natureza, do medo, da marginalização e exclusão daqueles nos quais não conse-
guem se adequar à imposição dos critérios econômicos como regras de socialidade. 

Insiste-se: O Princípio da Sustentabilidade assegura a permanente compre-
ensão acerca da Ecologia da Vida Cotidiana como pressuposto de humanização 
junto a todas as outras formas de vida. Esse é o fundamento de uma estética da 
convivialidade a qual confere significado para que haja efetividade da Justiça Eco-
lógica, entendida como Bem Comum. É a partir dessa condição que a aposta no 
citado princípio, de matriz ecológica, se torna não apenas o paradigma, mas a aposta 
carregada de esperanças sensatas para o século XXI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ecologia da Vida Cotidiana sintetiza parte da complexidade de nossa vida. 
É a partir dessas redes de diferenças, de linguagens, de cognições, de sentidos que 
se percebe a importância da Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável como 
critérios de proximidade, de cuidado, de progresso amistoso entre os seres humanos 
e não humanos. No entanto, a compreensão e efetivação de um mundo mais sus-
tentável não ocorre quando se privilegia o Desenvolvimento Sustentável com todos 
os tipos de crescimento, principalmente o econômico e/ou social. 

A matriz de significado desse desenvolvimento, ressalta-se, é o ecológico, ou 
seja, as articulações, projetos e atitudes humanas se interligam e se tornam inter-
dependentes – desde o local ao global – na medida em que se entende o grau de 
importância acerca da complexidade, integridade e cuidado com a teia da vida. Por 
esse motivo, a Sustentabilidade, entendida na sua dimensão jurídica, se manifesta 
por duas qualidades: a) reconhecimento da integridade ecológica, manifestada na 
vida de todos os dias; b) a reivindicação de ações que previnam e/ou restaurem 
a Natureza, cujos destinatários são todos os seres e ambientes os quais vivem na 
Terra. Esse é o sentido sincrônico/diacrônico de uma solidariedade inter e intra-
geracional, ou seja, todos são vulneráveis, todos estão expostos a diferentes riscos e, 
portanto, devem ser protegidos, ter assegurados o direito à existência. 

Esse compromisso jurídico global, junto aos Direitos Humanos, revelam uma 
condição na qual precisa ser esclarecida na medida em que todos esses fatores per-
mitem o aperfeiçoamento solidário e cuidadoso das culturas humanas junto à plu-
ralidade de ecossistemas: o direito à existência. O Princípio da Sustentabilidade, 
desvelado pela Ecologia da Vida Cotidiana, assegura essa condição, a qual precisa 
aparecer como fonte do direito, em todas as suas manifestações, seja as doutrinárias, 
legais e/ou jurisprudenciais. 

No entanto, adverte-se: somente a partir da vida de todos os dias que se exer-
cita, com habitualidade, essa postura solidária, cooperativa em favor da proteção de 
todas as vidas. O significado jurídico da Sustentabilidade tem alcance limitado e 
jamais se sobrepõe aquilo que se torna responsabilidade diária da cada pessoa. Aos 
poucos, já se percebe a importância da matriz ecológica nas ações empreendidas 
sob o nome da Sustentabilidade: direito dos animais, Natureza como “sujeito de 
direitos”, erradicação das formas de violência contra o ser humano e não humano, 
constituição de “cidades sustentáveis”, o trabalho como vetor de realização pessoal 
e não como fonte de sobrevivência econômica, entre outros. 

Por esse motivo, a hipótese de pesquisa, sinalizada na “Introdução” deste estu-
do, foi confirmada pelo fundamento teórico apresentado porque é nesse ambiente 
que se reconhece a unicidade da diferença humana e não humana como fundamen-
to de ampliar, a todos, uma dignidade multidimensional, sem que haja a prevalência 
da fome, da eliminação das vidas, da violência, da extração e destruição desmedida 
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XII
POLÍTICAS PARA O ECODESENVOLVIMENTO: 

INTEGRAÇÃO ENTRE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM ENERGIAS 

RENOVÁVEIS E A SUSTENTABILIDADE

Salete Oro Boff587

“A continuidade do crescimento econômico poderá ser compatibilizada à exigência
 que passou a ser chamada de “sustentabilidade”? 

Será que o progresso social – ou desenvolvimento – sempre dependerá do crescimento econômico?
Será que essa relação não está sendo dificultada por avaliações baseadas em 

convenções ultrapassadas, adotadas quando nem se cogitava sobre a
 existência de um fenômeno como o aquecimento global?”

José Eli da Veiga

INTRODUÇÃO

As questões que envolvem o meio ambiente são tema de debate mundial. Nes-
se contexto, as energias renováveis são uma possibilidade mitigação dos efeitos ne-
gativos produzidos pelas energias fósseis. Energias renováveis são as provenientes 
de ciclos naturais de conversão da radiação solar, que é a fonte primária de quase 
toda energia disponível na Terra. Por isso, são praticamente inesgotáveis, produzem 
baixo (ou quase nulo) impacto ambiental e não causam mudanças climáticas. As 
formas ou manifestações mais conhecidas são: a energia solar, a energia eólica, a 
biomassa, o biocombustível e a hidroenergia. 

Nos espaços de discussão e acordos/compromissos internacionais, evidencia-
-se o papel das novas tecnologias no contexto das mudanças climáticas, assim como 
da propriedade da inovação tecnológica em energias renováveis. Entretanto, mesmo 
considerando o avanço da técnica como elemento imprescindível, ele não é uma 

587 Pós-Doutora em Direito-UFSC. Professora do PPGDireito IMED – Faculdade Meridional. 
Linha de pesquisa “Efetividade dos direitos, da democracia e da Sustentabilidade”. Grupo de estudos 
GEDIPI - Grupo de Estudos em Desenvolvimento, Inovação e Propriedade Intelectual. Professora 
do IESA e da UFFS. Email: salete.oro.boff@gmail.com. Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/busca-
textual/visualizacv.do?id=K4704639P5>.
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nologia de energia; fortalecem a garantia e segurança de fornecimento porque não 
requerem importação, diferentemente do setor dependente de combustíveis fósseis.

Conceitua-se a energia renovável como aquela que se reconstitui por um ciclo 
natural e constante e não se esgota com seu consumo imediato. São distintas das 
fontes tradicionais de energia, que guardam enorme potencial de poluição. O car-
vão, por exemplo, para sua formação requer um processo natural demorado, no qual 
um conjunto de fatores deve estar presente para a produção dessa matriz energética. 
Ao mesmo tempo, é uma fonte energética de utilidade limitada, ficando mais res-
trita à siderurgia. 

Relativamente ao petróleo tem-se como produto de um longo processo que 
combina a presença de matéria orgânica acumulada e de rochas que auxiliam na sua 
formação e contenção. Além disso, há preocupação quanto à sua finitude, dada à 
crescente demanda de consumo.

O gás natural é outro exemplo de fonte tradicional. Localiza-se em rochas 
porosas no subsolo. Compõe-se de uma mistura de hidrocarbonetos leves, que, à 
temperatura ambiente e à pressão atmosférica, permanece no estado gasoso e re-
sulta de um lento processo de decomposição de vegetais e animais. Como fonte 
energética não renovável apresenta-se, ainda, a energia nuclear. É cercada por um 
‘risco’ de destruição, levando à precaução 

Assim, considerando a finitude e os impactos ambientais que as fontes tracio-
nais de energia geram, imprime-se a necessidade de um melhor aproveitamento das 
fontes alternativas de suprimento das necessidades humanas, com menor impacto 
ambiental. A redução de liberação de CO² na atmosfera, em demasia, é causa do 
agravamento dos problemas com a camada de ozônio e, por consequência, do aque-
cimento global. 

A partir do movimento do ar (vento) é possível gerar energia. Atualmente 
é menos oneroso “gerar eletricidade com o vento do que com usinas nucleares ou 
movidas a carvão, e, graças a avanços tecnológicos, a indústria eólica está ficando 
tão competitiva quanto a movida a gás”589. O principal benefício que se aufere com 
a energia dos ventos é a geração de eletricidade.

É consenso entre os pesquisadores que não se poderá depender apenas uma 
determinada matriz energética, mas sim de várias, que, em conjunto, serão capazes 
de obstar o processo de extermínio da ambiência e, por conseguinte, manter as 
condições de sobrevivência humana.

Outra importante matriz energética a ser destaca é a dos combustíveis re-
nováveis, ou biocombustíveis. Eles possuem baixo custo de produção e podem até 
mesmo vir a utilizar espaços que hoje não estão aptos ao cultivo de alimentos ou 
bens de consumo tradicionais. 

A biomassa, que faz uso de quase todas as matérias de origem orgânica, é 
importante alternativa a ser sublinhada, porquanto se ocupa especificamente da uti-

589 WALISIEWICZ, Marek. Energia alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e de biocombustíveis. 
Tradução de Elvira Serapicos. São Paulo: Publifolha, 2008, p. 43

solução em si, pois será necessário que se assegurem a divulgação e o acesso ao 
resultado desses novos produtos de modo geral a todos os países, uma vez que os 
impactos ambientais relacionados são globais.

Portanto, a questão é complexa, pois envolve a transferência e o acesso a tec-
nologias que não poluam ou que reduzam os prejuízos já causados ao ambiente. 
Para tentar encaminhar soluções, algumas propostas de ações públicas guiadora 
são necessárias para se constituírem como metas dos inovadores e de mercado na 
direção ecológica. 

Várias iniciativas de países visam estabelecer um marco com objetivos gerais 
e as bases institucionais para uma agenda internacional no enfrentamento das mu-
danças climáticas. Incluem-se nessas iniciativas a Conferência Rio 92, o Protoco-
lo de Kyoto (1996), a Conferência de Bali (2007), a reunião em Poznań Polônia 
(2008) e a Rio Mais Vinte (2012). Existem indicativos que evidenciam a preocu-
pação crescente na direção da modernização ecológica, como se verifica no número 
de participantes de grandes eventos que congregam organizações da sociedade civil, 
como na Rio-92, com 1400 participantes de organizações não-governamentais. Em 
Johanesburgo, 2002, o número ampliou-se para 3000, as quais passam a integrar as 
redes internacionais e têm acesso à mídia e a tomadores de decisões políticas em 
muitos países. Diante desse quadro, há uma forte tendência para que a descarbo-
nização do setor produtivo seja regulada por iniciativas de âmbito internacional ou 
regional, com acordos bilaterais.

As iniciativas existentes, mesmo que atuando ainda em fase inicial, são um 
indicativo de possibilidades que exigem metas vinculantes e medidas para reduzir 
as emissões de CO2. Há exemplos de empresas que se anteciparam às regulamen-
tações, pondo em prática metas internas de redução de emissões, seja por controle 
de seus processos produtivos, seja por adoção de novas tecnologias na produção e 
utilização de energia.588

IMPACTOS DAS FONTES DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

As energias renováveis são as definidas na Conferência das Nações Unidas 
sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em Johannesburgo, em 
2002. O documento produzido na Conferência, considera que as fontes renováveis 
de energia aumentam a diversidade e a complementaridade da oferta de energia; 
reduzem as emissões atmosféricas de poluentes; asseguram a sustentabilidade da 
geração de energia a longo prazo; criam novas oportunidades de empregos nas 
regiões rurais e urbanas, oferecendo oportunidades para fabricação local de tec-

588 A Petrobrás incluiu voluntariamente em seu Plano de Negócios de 2007 a 2011 o objetivo de 
evitar a emissão de 18,5 milhões de toneladas de gases de efeito estufa naquele período, mediante 
melhorias tecnológicas e operacionais, tais como o incremento da eficiência energética, a redução da 
queima de gás associado (gas flaring) e a substituição de combustíveis. In: ALMEIDA, Fernando. (In)
segurança climática. Disponível em <http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/content/insegu-
ranca-climatica>. Acesso em 20.04.2014.
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pela qual será possível, sim, o desenvolvimento econômico, agora aliado ao social, ao 
cultural e ao humano sem deixar de observar o meio que envolve toda a humanida-
de, qual seja, a natureza. Este será, juntamente com a demonstração dos principais 
aspectos positivos e negativos das fontes energéticas alternativas, o tema abordado 
no próximo ponto.

PANORAMA ENERGÉTICO BRASILEIRO 
E SUSTENTABILIDADE590

A preocupação com o ‘desenvolvimento sustentável’ teve seu impulso com o 
“Relatório Brundtland”, que trouxe uma definição de desenvolvimento como aque-
le que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das ge-
rações futuras de suprir suas próprias necessidades. O relatório foi difundido pela 
Organização das Nações Unidas e deu surgimento a eventos como a Rio-92, que 
definiu os princípios do desenvolvimento sustentável.

O conceito de desenvolvimento sustentável está associado a busca de equi-
líbrio ambiental, de desenvolvimento econômico, de equidade social, humana e 
cultural. Nesse contexto, as fontes de energia renovável são possibilidades para a 
segurança energética, para a mitigação das mudanças climáticas e redução de pro-
blemas ambientais.

Relativamente as fontes de energia, segundo o World Energy Outlook 2011 
(IEA, 2011), a oferta energética primária no mundo compõe-se de 13% de fontes 
renováveis e 87% não renováveis (IEA, 2011). Verifica-se que a implementação de 
fontes de energias renováveis contemplam os requisitos para o desenvolvimento 
sustentável, pela contribuição ao progresso econômico, ao desenvolvimento social, a 
segurança energética, a mitigação das mudanças climáticas, assim como na elevação 
dos índices de desenvolvimento humano, que, segundo a ONU (2011), está direta-
mente vinculado ao acesso e consumo de energia.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Orga-
nização Metereológica Mundial (OMM), criaram em 1988 o Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), para apresentar dados científicos sobre 
o clima e subsidiar a atuação dos governos. Esse órgão constatou que a emissão de 
gases efeito estudo tem aumentado (dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbo-
nos, óxido nitroso).

Os efeitos das mudanças climáticas são presentes nos sistemas naturais por 
elevações de temperatura, ciclones tropicais, secas, incêndios florestais, prejuízos 
a floresta tropical, com tendência a apresentar vegetação características de locais 
áridos.591

590 Os dados apresentados são parte do material disponível em “Energias renováveis: riqueza sus-
tentável ao alcance da sociedade, Cadernos de Altos Estudos, nº 10 / relator: Pedro Uczai- Brasília: 
Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012.
591 Cadernos de altos estudos, nº 10, p. 30.

lização de resíduos animais e plantas como fonte energética. A partir da biomassa 
são gerados dois combustíveis, quais sejam, o biocombustível e o biodiesel.

O sol é fonte de energia renovável e responsável pela manutenção de outras 
matrizes energéticas, como a energia eólica, que depende da existência do vento e 
este, por sua vez, é gerado também pelo aquecimento das camadas de ar realizado 
pelo Sol. Como fonte da vida na Terra, dele derivam diversas energias renováveis, 
com o uso direto da energia solar para fins de aquecimento ou geração de eletrici-
dade e o uso indireto, como a energia dos ventos, as ondas e a água corrente, bem 
como a energia das plantas. Seu potencial energético é destacado, podendo a sua 
energia ser dividida em solar fotovoltaica e termossolar (solar térmica). A primeira 
é aquela que faz uso das células fotovoltaicas para conversão direta em eletricidade. 
A segunda, diz respeito à utilização de equipamentos para captação da energia tér-
mica do Sol, com o fito de, por exemplo, alimentar estufas, evaporar a água do mar 
e obter o sal de cozinha e para o aquecimento de ambientes internos.

A energia hidráulica tem grande potencial no Brasil. Em torno de 85% da 
energia elétrica utilizada advém das usinas hidrelétricas. Todavia, principalmente 
quando se tem em mente grandes usinas que contam com reservatórios de água 
acumulada nos períodos de maior índice de chuvas, têm-se também grandes im-
pactos ambientais e sociais que são gerados com a sua construção e consequente 
alagamento das áreas ocupadas por seres vivos em geral.

Como fonte renovável de energia, também merece destaque a energia geotér-
mica, que provém do calor existente no subsolo da Terra. Acredita-se que ela possa 
contribuir com a substituição dos combustíveis fósseis. 

Outra fonte alternativa aos combustíveis fósseis a energia oceânica, citando-se 
como principais a oriunda das marés, das ondas e o gradiente térmico. Esta última 
consiste em aproveitar a diferença de temperatura entre a superfície quente do oce-
ano em razão da exposição ao sol e a água fria da sua profundidade. Entretanto, as 
que possuem maior destaque são as primeiras, embora todas enfrentem dificuldades 
tecnológicas para poderem ser aproveitadas em escala comercial. A energia oceâ-
nica oriunda das marés, também conhecida como maremotriz, pode ser utilizada 
como fonte complementar na geração de energia elétrica. É produzida a partir de 
turbinas montadas em barragens construídas em estuários próprios, acreditando-se 
ideais para a sua instalação locais que apresentem marés com variação entre 4 e 10 
metros. Já a energia advinda das ondas, apesar de apresentar largo potencial, per-
manece em fase experimental, contando com vários protótipos instalados na China, 
Dinamarca, Portugal, entre outros países.

Desse modo, verifica-se as implicações da questão energética em todos os se-
tores da sociedade, uma vez que existente inegável inter-relação entre a vida coti-
diana das pessoas e o meio ambiente. Portanto, a importância exercida pela ener-
gia no contexto de desenvolvimento de uma sociedade é destacada e prescinde de 
melhor conscientização sobre o seu papel. O grande desafio que se lança é o do 
desenvolvimento sustentável, que deverá equilibrar o binômio formado por meio 
ambiente sustentável e desenvolvimento, a fim de sedimentar uma nova cultura, 
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cia instalada evoluiu de 13.724 MW para quase 69.000 MW”, segundo dados do 
ABEPRO.595

A energia solar possui uma tecnologia associada de custo elevado. A radiação 
solar é captada e transformada para gerar calor ou eletricidade. As formas princi-
pais de aproveitamento da energia solar são a fotovoltaica, a termossolar e a solar 
temoelétrica. Os sistemas fotovoltaicos transformam a energia solar em energia 
elétrica. Já as usinas solares termoelétricas funcionam concentrando a radicação 
solar e transformando em energia mecânica direta para aquecimento de um recep-
tor e o calor e são transformadas em energia elétrica. Verifica-se uma elevação na 
capacidade instalada para produção de energia solar

Referente a energia da biomassa, ela é a gerada a partir da decomposição em 
curto prazo, de materiais orgânicos (esterco, restos de alimentos, resíduos agrícolas). 
O gás produzido é usado para gerar energia. As matérias primas utilizadas para a 
geração de biomassa são resíduos agrícolas, resíduos industriais, dejetos de animais, 
matérias orgânicas de esgotos sanitários e culturas energéticas (pinus, ‘capim ele-
fante’, entre outros).

Já a energia da hidroeletricidade é a produzida da água dos rios. Os potenciais 
de água são transformados em energia, a partir da vazão e da queda do desnível ver-
tical do rio. O aproveitamento é feito a partir da construção de um reservatório de 
garante um nível de água necessário para garantir a vazão necessária para produzir 
energia.

A energia eólica é gerada a partir do vento. Grandes hélices são instaladas em 
áreas abertas, sendo que, os movimentos delas geram energia elétrica. A geração de 
energia eólica instalada no país em 2012 expandiu 32,6%.596. As turbinas passam a 
gerar energia com o vento a uma velocidade de 15km. Os custos para a produção, 
mesmo exigindo a estrutura de turbinas, teve redução em razão da elevação da pro-
dução desse material.

Os biocombustíveis são fontes de energia recentemente implantadas no país, 
caracterizados por serem do tipo renovável. São originados de produtos vegetais 
(como a mamona, a cana-de-açúcar, entre outros). Os biocombustíveis mais utili-
zados no país são: o Etanol (álcool), o Biogás e o Biodiesel.597 A geração de biodie-
sel, em 2012 o montante de B100 produzido no país atingiu 2.717.483 m³ contra 
2.672.760 m³ do ano anterior. Com isto, verificou-se aumento de 1,7% no biodiesel 
disponibilizado no mercado interno.598

4 Políticas para a inovação tecnológica em energias renováveis e sustentabili-
dade

595 Disponível em <http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2008_TN_STO_077_541_11890.
pdf.> Acesso em 01.03.2014.
596 http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-_Ano_
Base/1_-_BEN_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf.
597 http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-_Ano_
Base/1_-_BEN_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf.
598 http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-_Ano_
Base/1_-_BEN_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf.

No Brasil, as fontes de energia predominantes são derivadas dos combustíveis 
fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão e de fontes renováveis como a hi-
droelétrica, o biocombustível, a eólica, a solar e a biomassa. Os recursos energéticos 
de origem fóssil atingiram seus limites ecológicos. A combustão gera emissão de 
uma quantidade enorme de gás carbônico (poluição e efeito estufa - aquecimento 
global-). Particularmente os combustíveis fósseis representam, “cerca de 87% da 
energia do mundo (...) a saber: 41% do petróleo, 22% do carvão mineral e 24% do 
gás natural”, enquanto que as fontes renováveis compreendem 8%.592

Dados do Ministério de Minas e Energia593 dão conta que a produção de 
petróleo foi 1,8% menor em 2012 em relação ao ano anterior, atingindo a média de 
2,11 milhões de barris diários. O Rio de Janeiro destaca-se com a maior produção, 
com 74,2% do montante anual. O gás natural teve média diária de produção em 
2012 de 70,6 milhões de m³/dia e o volume de gás natural importado foi, em média, 
36,1 milhões de m³/dia. O carvão de origem nacional, cujos estados produtores são 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul teve a demanda aumentada em 33,8% 
em 2012 em relação ao ano anterior. A produção de carvão mineral é destinada 
para a geração de energia termelétrica e como matéria-prima principal para as 
indústrias siderúrgicas. Sua produção no Brasil está concentrada nos estados de 
Santa Catarina, no vale do Tubarão, e no Rio Grande do Sul, no vale do Rio Jacuí.594 
A energia nuclear também é um recurso energético utilizado no país. O seu uso foi 
idealizado no início da década de 1960 e implantado a partir de 1969, com a criação 
do Programa Nuclear Brasileiro, sob a argumentação de que a energia hidroelétrica, 
por si só, não seria suficiente para conduzir a matriz energética do Brasil. Em 1981, 
foi inaugurada a primeira Usina Nuclear brasileira, localizada na cidade de Angra 
dos Reis, porém, por problemas técnicos, ela foi desativada e, atualmente, não se 
encontra em operação.

A participação das fontes renováveis no Brasil correspondeu, em 2011, a 44%, 
segundo dados do Boletim Mensal de Energia de dezembro de 2011. Entre as 
fontes renováveis, destaca-se a energia hidráulica. A matriz energética renovável 
produtora de eletricidade teve um aumento de 2,5 pontos percentuais em relação 
a 2010. No Brasil a participação de fontes renováveis de produção de eletricidade 
é de 88,8%. A média mundial é de 19,5%. A energia hidráulica é a principal fonte 
geradora de energia elétrica brasileira, em função do grande número de rios com 
potencial de geração de energia. É uma fonte energética considerada limpa, mas a 
implantação de uma usina provoca impactos ambientais, na fase de construção e 
instalação. Aproximadamente 90% (noventa pontos percentuais) da energia elétrica 
consumida no país advém de usinas hidrelétricas. “Entre 1975 e 2005, a potên-

592 VECCHIA, Rodnei. O meio ambiente e as energias renováveis: instrumentos de liderança 
visionária para a sociedade sustentável. Barueri, SP: Manole, 2010, p. 93.
593 Disponível em: http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-_
Ano_Base/1_-_BEN_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf, acesso em 01.03.2014.
594 Disponível em http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/publicacoes/BEN/2_-_BEN_-_
Ano_Base/1_-_BEN_Portugues_-_Inglxs_-_Completo.pdf, acesso em 01.03.2014.
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cesso produtivo ou social que resulte novos produtos, processos ou serviços”. 601 A 
Lei de Inovação nº 10.973/2004 no art. 2º, IV, indica que a inovação compreende 
a “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social 
que resulte em novos produtos, processos ou serviços”. Dessa forma, “inovação será 
um passo no procedimento produtivo que vai desde a criação até o uso social desta; 
representa o estágio em que essa criação chega ao ambiente produtivo ou social602”. 
Na Constituição Federal de 1988 tem-se à preocupação dos legisladores quanto ao 
tratamento dispensado à ciência e tecnológica. O art. 218 estabelece que “o Estado 
possui o dever de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e 
a capacitação tecnológicas”. Portanto, são encargos dos entes federados a promoção 
e o incentivo do desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.

Ressalte-se o papel do Estado como principal fonte de recursos para essa ativi-
dade, que não representa fator direto da atividade econômica, e tradicionalmente é 
encargo estatal nas economias de mercado. O objetivo do Estado é promover o bem 
público e o progresso das ciências e o conhecimento produzido destina-se a atender 
às necessidades da sociedade. O parágrafo 3º do artigo 218 coloca como missão do 
Estado a capacitação tecnológica, por meio do apoio estatal direto à formação de 
recursos humanos nas áreas da ciência, pesquisa e tecnologia, e incentivo à empresa 
que se proponha a perseguir o mesmo objetivo (artigo 218 § 4º.). Em relação aos 
trabalhadores das áreas da ciência, pesquisa e tecnologia serão garantidos meios e 
condições especiais de trabalho, para obter um justo equilíbrio de interesses entre 
sociedade e empregados detentores do fator de produção da inovação.

Ainda, o artigo 219 do dispositivo constitucional prevê que o “mercado in-
terno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o de-
senvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia 
tecnológica do País, nos termos de lei federal.” No que se insere, evidentemente, o 
suprimento das necessidades humanas a partir de um meio ambiente equilibrado e 
do uso de fontes renováveis de energia.

Portanto, tem-se que as inovações científicas e tecnológicas impulsionam o 
desenvolvimento, considerado de forma ampla. “A proteção e a gestão do conheci-
mento garantirão a capacidade competitiva dos países603”. É esse fato que justifica a 
cada vez maior preocupação em garantir os direitos inerentes à propriedade intelec-
tual, e por certo, essa questão traz a necessidade de que sejam criados mecanismos 

601 PIMENTEL, Luiz Otavio. Disponível em <http://www.propesquisa.ufsc.br/arquivos/Foprop-
Sul-2008-Pimentel.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2011. O Manual de Frascati considera inovação tecno-
lógica como o “conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e comerciais, in-
cluindo investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar à implementação de 
produtos e de processos novos ou melhorados”. In: MANUAL DE FRASCATI: proposta de práticas 
exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental, p. 17. Disponível em 
<http://www.fortec-br.org/MANUAL%20BASICO%20ACORDOS.pdf>. Acesso em 19 nov. 2011. 
602 BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovação: comentários à lei n. 10.973/2004, lei federal da 
inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 22.
603 BOFF, Salete Oro. A propriedade intelectual no agronegócio regional. In: PIMENTEL, Luiz 
Otávio; BOFF, Salete Oro; DEL’OLMO, Florisbal de Souza (Orgs.). Propriedade intelectual: ges-
tão do conhecimento, inovação tecnológica no agronegócio e cidadania. Florianópolis: Fundação Boi-
teux, 2008. p. 39.

O desenvolvimento considera o crescimento econômico como uma condição 
necessária, mas de forma alguma suficiente para se alcançar a meta de uma vida 
melhor, mais feliz e mais completa para todos.599 O crescimento não impede o 
desenvolvimento. Crescimento é um aumento na produção e na utilização física de 
recursos. O desenvolvimento é qualitativo. É o utiliza tecnologias melhores e pro-
duzir a mesma quantidade de coisas para entregar mais bem-estar e mais satisfação. 
A economia ecológica

O envolvimento da opinião pública nas discussões acerca dos rumos a serem 
tomados pela pesquisa científica e seus desenvolvimentos tecnológicos é um tema 
central nas democracias contemporâneas. Considera-se a inovação tecnológica di-
retamente ligada à produção do valor nas sociedades da informação e do conheci-
mento.

A (r) evolução da tecnologia segue um ritmo mais acelerado que a reorganiza-
ção da sociedade face às inovações. Assim, corre em relação às energias renováveis. 
Para serem utilizadas de uma forma rentável e competitiva exigem uma reorganiza-
ção de infraestruturas na forma de organização da sociedade. Destaca-se que essas 
fontes de energia estão distribuídas de uma forma mais equitativa em nível global 
e são compatíveis com uma desconcentração e descentralização das várias funções 
inerentes aos núcleos urbanos, favorecendo dispersão de poderes dos que detêm o 
controle das fontes de energia fósseis.

O problema da energia é um problema global e de todos, tal qual é o problema 
das alterações climáticas, e estão intimamente relacionados entre si pela questão do 
CO2, relacionados com o crescimento e desenvolvimento da população bem como 
as inovações técnicas. Se as energias renováveis, que são por natureza mais equitati-
vamente distribuídas espacialmente, ocuparem o papel dominante das fósseis, terão 
necessariamente consequências na organização das sociedades, nas relações sociais 
de produção e sua distribuição na superfície terrestre. A (r) evolução tecnológica 
traz a ideia de melhorias da qualidade de vida para da humanidade. E, juntamente 
com a ‘ideia de progresso’, críticas apontam para os impulsos e os desafios dos avan-
ços das novas tecnologias.

Fomentada pela proteção jurídica, a inovação tecnológica é de fundamental 
importância para que se atinja o desenvolvimento de um país, pois “a proteção 
jurídica das criações humanas permite incentivar a geração de novas tecnologias, 
produtos, processos e oportunidades comerciais, promove um ambiente legal que 
aumenta a segurança e a confiança das empresas, incentivando as transações co-
merciais.”600

A inovação pode ser definida como “um incremento ao existente”, uma “mu-
dança de paradigma (...)”, “a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no pro-

599 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008.
600 BOFF, Salete Oro; TEIXEIRA, Adam Hasselmann . O tratamento das inovações tecnológicas 
no ordenamento jurídico brasileiro. In: BOFF, S. O.; PIMENTEL, L.O.. (Org.). A proteção jurí-
dica da inovação tecnológica. Passo Fundo-RS: EdIMED, 2011, v. 1, p. 118.
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envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem 
a geração de produtos e processos inovadores”. Inclui ainda a criação dos Núcleos 
de Inovação Tecnológica, que se constituem em escritórios de negócios de tecnolo-
gia junto aos Institutos de Pesquisa – ICT, cujas principais competências são criar 
uma política de proteção às criações, a inovação e a transferência de tecnologia nos 
ambientes de pesquisa (Universidades e Institutos de Pesquisa); avaliar e classificar 
os resultados das atividades e projetos de pesquisa; promover a proteção das cria-
ções; opinar sobre divulgação de criações em propriedade intelectual; acompanhar 
processos e pedidos de manutenção de títulos e propriedade intelectual, como as 
patentes.607

O Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT tem promovido uma série de 
iniciativas e projetos visando o fomento à pesquisa e desenvolvimento de projetos 
que visem como resultado a obtenção de inovações tecnológicas. Dentre outras 
medidas, o MCT tem contribuindo em muito para que se dê início a um profundo 
movimento de mudança do quadro hoje observado, no qual o Brasil permanece 
como um país que exporta muito e inova pouco608.

Outra regulamentação no mesmo sentido é a Lei do Bem, nº 11.196/2005, 
que Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 
Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição 
de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclu-
são Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica e dá outras 
providências, tem se mostrado uma política pública importante para que se atinja, 
por meio de sua efetivação, o tão sonhado desenvolvimento nacional que colocará o 
Brasil dentre os países detentores de tecnologias de ponta. Os artigos 17 a 26 da Lei 
do Bem foram regulamentados pelo Decreto nº 5.798, de 07.06.2006, que dispõe 
sobre os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento 
de inovação tecnológica e traz conceitos que orientam a sua aplicação.609

607 PIMENTEL, Luiz Otavio. Disponível em <http://www.propesquisa.ufsc.br/arquivos/Foprop-
Sul-2008-Pimentel.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2011.
608 BRASIL. Ministério da Ciência e da Tecnologia. MCT prioridade estratégica IV. Brasília, DF. 
Disponível em: <http://www.mct.gov.br/>. Acesso em: 14 out. 2011. p. 04.
609 [...]  
I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agre-
gação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias 
incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no 
mercado;
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades de:
a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir conhecimentos quanto 
à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou siste-
mas inovadores;
b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com 
vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas;
c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de conhecimentos 
pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos 
produtos, processos, sistemas e serviços ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou 
estabelecidos;
d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de máquinas e equipamentos, 
o projeto e a confecção de instrumentos de medida específicos, a certificação de conformidade, inclu-

legais a fim de efetivar a proteção conferida às inovações nesse âmbito. Fato é que 
a proteção ao instituto que hoje podemos observar em solo pátrio decorre de con-
venções e tratados internacionais sobre a matéria, dos quais o Brasil é signatário.

Inclua-se o entendimento de que “[...] a inovação tecnológica é a mola pro-
pulsora do sistema econômico capitalista. Investir em ciência e tecnologia é investir 
no futuro do país, gerando riqueza em forma de conhecimento e de produtos para 
a sociedade604”. Então, “[...] as novas tecnologias, ao afetarem a estrutura e o fun-
cionamento de distintos segmentos da sociedade, geram novas possibilidades de 
desenvolvimento social, que seriam inimagináveis sem a contribuição tecnológica, 
bem como impensáveis sem a sua materialização no corpo social”605

Recursos e ações estatais se apresentam como caminho606 de incentivo à ati-
vidade científica e tecnológica de inovação. Ademais, fomentando a pesquisa no 
âmbito das inovações tecnológicas em sede de energias renováveis, também se está 
concretizando o ideário constitucional, no sentido de que, nesses moldes, se observa 
a aproximação da realidade fática ao texto do art. 3º, II da Carta Magna, que coloca 
como um dos objetivos da República Federativa do Brasil justamente a garantia do 
desenvolvimento nacional.

Tanto a Lei nº 10.973/2004 quanto a Lei nº 11.196/2005, respectivamente 
a Lei de Inovação e a Lei do Bem, são políticas públicas de fomento à pesquisa e 
desenvolvimento de novas tecnologias, a fim de efetivar o que prescrito pela ordem 
constitucional brasileira. A Lei da Inovação, Lei nº 10.973, dispõe sobre incentivos 
à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 
providências, temos outra política pública de grande importância no setor. Note-se 
que a referida norma possui como finalidade o incentivo fiscal a atividade inovado-
ra. É sabido, por evidente, que a promoção de uma política eficaz se inicia pelo in-
centivo fiscal, haja vista que, quanto menos uma empresa gastar com tributos, mais 
ela se sentirá instigada a investir em pesquisa tecnológica, cujos resultados podem 
colocá-la num ponto de destaque no mercado e, ao mesmo tempo, contemplar o 
desenvolvimento nacional.

Em seu art. 3º estabelece que “a União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a cons-
tituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação 

604 GARCIA, Eloi de Souza. Um olhar sobre a ciência: desenvolvimento, aplicações e políticas 
públicas. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. p. 86.
605 WACHOWICZ, Marcos. Reflexões sobre a revolução tecnológica e a tutela da propriedade 
intelectual. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; MORAES, Rodrigo. Propriedade intelectual em 
perspectiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 302. 
Relevante acrescentar, também, que a invenção gerada no âmbito industrial é passível de patentea-
mento, uma vez que “a patente de invenção visa uma solução nova para um problema técnico, aplicável 
em escala industrial, é ato original do gênio humano”. BOFF, Salete Oro. Propriedade intelectual 
e desenvolvimento: inovação, gestão e transferência tecnológica. Passo Fundo: IMED, 2009. p.42.
606 Na visão de Rodrigues, “política pública é o processo pelo qual os diversos grupos que compõem 
a sociedade – cujos interesses, valores e interesses são divergentes – tomam decisões coletivas, que 
condicionam o conjunto dessa sociedade. Quando decisões coletivas são tomadas, elas se convertem 
em algo a ser compartilhado, isto é, uma política comum.” RODRIGUES, Marta M. Assumpção. 
Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2010. p.13.
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reciclam mais seus resíduos e produtos e tratam os dejetos residuais de uma manei-
ra mais aceitável do que as tecnologias que vieram substituir.

A meta brasileira é realizar uma prospecção tecnológica a fim de definir ‘tec-
nologias estratégicas’ para o país, tanto para explorar novas oportunidades quanto 
para atender aos requisitos atuais de capacitação tecnológica, visando ao desen-
volvimento de tecnologias apropriadas para novas fontes de energia, que sejam ao 
mesmo tempo eficientes, menos agressivas ao meio ambiente e renováveis.

Assim, resta presente a competência do Estado a promoção de políticas públi-
cas de fomento às inovações tecnológicas em sede de energias renováveis, haja vista 
que somente com um forte incentivo estatal é que se conseguirá atingir o tão alme-
jado e necessário desenvolvimento sustentável. Essas ações tornarão possível atingir 
de forma contundente a sustentabilidade social, ambiental, tecnológica, econômica, 
cultural, dentre outras.611

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Priorizar inovação tecnológica em energias alternativas e renováveis é a meta, 
com maior investimento em P&D e infraestrutura, que viabilizem novos setores de 
negócios, de forma sustentável, e em alternativas energéticas renováveis efetivas e 
viáveis.

As ações públicas deverão apoiar ações e estímulos para consolidar a cultura 
da inovação e do uso de energias renováveis no país, espaço em que o setor privado 
também precisa realizar os esforços que lhe cabem. Dos governos espera-se a con-
tribuição no aprimoramento dos marcos legais da gestão e do acesso aos incentivos 
ligados a esses temas e buscar, quando possível, reduzir ou isentar a carga tributária 
sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento nessas áreas, com a capacitação 
tecnológica das empresas, bem como avanços na ‘eco eficiência’ e no uso de energias 
renováveis, o que dará mais competitividade, qualidade e sustentabilidade ao desen-
volvimento socioeconômico brasileiro.

Ampliar as tecnologias voltadas ao ecodesenvolvimento é uma estratégia que 
concilia de forma virtuosa a competitividade econômica com a forma ambiental-
mente sustentável, com a redução do risco ambiental, da poluição ou dos impactos 
negativos do uso de recursos (incluindo o uso de energia de fontes fósseis). Desse 
modo, poderia-se falar em ‘novas soluções’, ambientalmente benignas, em ‘eco-i-
novações’, incluídas nessa categoria as que reduzirem emissões de gases nocivos ao 
Planeta. 

As ações voltadas para a ‘eco-inovação’ haverão de se consubstanciar de forma 
integrada em nível científico, econômico, ambiental e fiscal, para além do nível 
nacional. O diálogo entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento são indi-
cativos para se criar competências integradoras na tentativa de elaborar uma agen-

611 SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2008. p.85-88.

Essas iniciativas de fomento às inovações tecnológicas assumem papel de des-
taque enquanto meio de promoção do desenvolvimento nacional. Tendo em vista 
os contornos atuais do mercado global, que a cada dia exige dos países novas tec-
nologias, traduzindo-se na exigência de um aporte financeiro notável por parte do 
Estado, não se pode mais pensar em deixar a C & T sem a devida atenção. Espera-
-se que a inovação, a produção de pesquisas associada dê impulso ao surgimento de 
tecnologias que possibilitem um melhor aproveitamento das fontes renováveis de 
energia que se tem à disposição.

Para tanto, Giddens aduz ser de extrema relevância o papel desempenhado 
pelo Estado a fim de possibilitar as inovações em energias renováveis:

[...] la innovación tecnológica tiene que ser una parte fundamental de cual-
quier estrategia de cambio climático que pretenda tener éxito, y lo mismo 
podemos decir para la política energética. El Estado y el gobierno deben 
desempeñar um papel significativo para que dicha innovatión sea posible, ya 
que para ello será necessaria la creación de um marco regulador, que incluya 
incentivos y otros mecanismos fiscales.610

Há necessidade de aprofundar os esforços para transferência de tecnologia en-
tre países desenvolvidos e em desenvolvimento, já que existem posições convergen-
tes quanto a alguns destes aspectos em discussão, como cooperação e capacitação. 
Mas também divergem em relação a outros, como os relacionados à propriedade 
intelectual. Argumenta-se que, em determinadas circunstâncias, poderia haver fle-
xibilização de direitos de propriedade intelectual, principalmente para permitir o 
acesso dos países menos desenvolvidos às inovações tecnológicas. Em se apresen-
tando essas situações as regras para flexibilização devem ser reconhecidas por outros 
fóruns, como ocorreu na Declaração de Doha sobre o Acordo sobre Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e a Saúde 
Pública, o que permitiu a países como o Brasil implementar a licença compulsória 
para a produção de medicamentos para o combate ao HIV.

O Brasil se pretende receptor de inovações tecnológicas na área e, difusor de 
tecnologia, transferindo conhecimento e experiência em diferentes áreas do conhe-
cimento para outros países em desenvolvimento. A exemplo de outros países, o bra-
sileiro tem potencial para disseminar seu conhecimento em setores como energia, 
como na produção de biocombustíveis.

As tecnologias ambientalmente saudáveis são as que protegem o meio am-
biente, são menos poluentes e usam todos os recursos de forma mais sustentável, 

sive os ensaios correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento 
do produto ou processo desenvolvido. [...]
610 GIDDENS, Antony. La política del cambio climático. Trad. Francisco Muños de Bustillo. Ma-
drid: Alianza, 2010. p. 155.
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da possível para transferência de tecnologias para países em desenvolvimento, que 
contribuam eficazmente para facilitar o processo de ampliação de pesquisas na área 
de energias renováveis.

A sustentabilidade do ambiente é um bem comum a todos os seres humanos 
– patrimônio da humanidade. É prudente buscar o equilíbrio de desenvolvimento 
e de acesso às tecnologias relacionadas com a utilização de energias renováveis por 
meio de uma combinação criativa de inovações entre os países, ultrapassando a 
dependência da geração de energia baseada em recursos finitos e nocivos à sobrevi-
vência da presente e futuras gerações. Essa (r) evolução expressa-se na solidariedade 
para com as gerações presentes e futuras. 
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XIII
CONVERGÊNCIAS CONCEITUAIS PARA OS 
DIREITOS DE PRIVACIDADE NA INTERNET 

E A PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS612

Vinícius Borges Fortes613

INTRODUÇÃO

Quando a Internet ainda ensaiava os primeiros passos em território brasileiro, 
há pouco mais de uma década, Gilberto Gil, compositor brasileiro e defensor da 
liberdade dos direitos civis no ciberespaço, sobretudo como Ministro da Cultura614, 
referenciou na música “Pela Internet” uma das primeiras impressões do que a rede 
representava na vida dos usuários: “Eu quero entrar na rede, Promover um debate, 
Juntar via internet, Um grupo de tietes de Connecticut, [...] Eu quero entrar na 
rede para contatar, Os lares do Nepal e os bares do Gabão”. (ROHTER, 2007)

No sentido apresentado por Gil, vive-se na era dos websites e a transcendência 
dos gigabytes nas ‘nuvens’ com a cloud computing. Definitivamente, se vive em um 
tempo no qual a simultaneidade proporcionada pela Internet oportuniza a vivên-
cia de uma experiência revolucionária da comunicação, do relacionamento social e 
do consumo. Assim, inevitavelmente as relações estabelecidas no ambiente virtual 
também são submetidas à análise da ciência jurídica sob os prismas sociológico, 
hermenêutico, jurisdicional e do modus operandi que a tecnologia instiga a investigar.

O consumidor moderno, cada vez mais, procura a internet para realizar tran-
sações comerciais. Isso ocorre por diversos fatores, por exemplo, a otimização do 

612 Este texto é uma adaptação de um trecho da tese doutoral do autor. Para ter acesso à versão 
completa, ver Fortes (2015).
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analisam o contexto das invenções recentes da época e os novos métodos de negócio 
para chamar a atenção, surgindo a necessidade de instrumentos jurídicos de prote-
ção da pessoa, de modo a assegurar o que Cooley denominou, anos antes, ‘o direito 
de ser deixado em paz’, ou originalmente ‘the right to be let alone’617. (WARREN; 
BRANDEIS, 1890). 

No contexto do artigo que se tornou um paradigma para o estudo jurídico 
da privacidade, as fotografias instantâneas publicadas pelas empresas jornalísticas 
invadiram a vida privada e familiar. Por isso, durante certo tempo houve a sensação 
de que o direito deveria oferecer alguma solução para a circulação não autorizada 
de fotografias privadas de pessoas. A intensidade e a complexidade da vida, que 
acompanham os avanços da civilização, provocaram a necessidade de certo distan-
ciamento do mundo. Os indivíduos, influenciados pela cultura da época, viram-se 
mais vulneráveis à publicidade, de modo que a solidão e a intimidade se transfor-
maram em algo essencial às pessoas. Para os referidos autores, os novos modos de 
difusão da informação e as novas tecnologias vinculadas a esses modos, ao invadi-
rem a intimidade de outrem, produzem um sofrimento espiritual e uma angústia 
que superam meros danos pessoais618. (WARREN; BRANDEIS, 1890).

De acordo com Saldaña619, que analisou historicamente os fundamentos e o 
contexto que levaram à publicação do artigo de Warren e Brandeis620, as possibili-
dades invasivas da tecnologia fizeram com que os autores manifestassem a necessi-
dade de definir um princípio que pudesse ser invocado para amparar a intimidade 
do indivíduo frente à imprensa, ao fotógrafo ou a qualquer outro possuidor de um 
aparato de reprodução de imagens ou sons. 

Assim, materializou-se o conceito por eles defendido de um direito à privaci-
dade, originalmente denominado ‘the right to privacy’, o qual outorga a toda a pessoa 
plena disponibilidade para decidir em que medida podem ser comunicados a outros 
seus pensamentos, sentimentos e emoções. O que significa dizer, nesse contexto, 
que a finalidade do direito passa a ser a de garantir àquelas pessoas cujos assuntos 
não são causa de preocupação legítima para a parcela da sociedade que não se vê 
conduzida por uma publicidade indesejável e indesejada, bem como proteger essas 
pessoas, seja quem elas forem, independente de status ou posição social, de verem 
divulgados, contra sua vontade, assuntos prefeririam manter absolutamente reser-
vados621. (WARREN; BRANDEIS, 1890). 

Nessa perspectiva, com o objetivo de configurar com autonomia própria o 
direito à privacidade, Warren e Brandeis622 diferenciaram-no do genérico direito à 
liberdade e do clássico direito burguês à propriedade. Com efeito, os autores afir-

617 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
618 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
619 SALDAÑA, M. N. “The right to privacy”. La génesis de la protección de la privacidad en el sis-
tema constitucional norteamericano: el centenario legado de Warren y Brandeis. Revista de Derecho 
Político, n. 85, p. 195–240, 2012.
620 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
621 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
622 SALDAÑA, M. N. “The right to privacy”. La génesis de la protección de la privacidad en el sis-
tema constitucional norteamericano: el centenario legado de Warren y Brandeis. p. 195-240.

tempo disponível, a tentativa de manutenção da privacidade, a amplitude na reali-
zação de pesquisas de preços. Figura-se uma geração de indivíduos sempre mais fa-
miliarizados com o ato de ‘googlear’. Sim, ‘googlear’, adaptação do verbo ‘to google’, 
inserido no vernáculo do inglês estadunidense, após a transformação do buscador 
Google em uma das maiores potências em comunicação e informação do planeta. A 
internet e, especialmente, o ato de ‘googlear’ trouxeram repercussões das mais diver-
sas para a vida individual e em sociedade, colocando em xeque diversos paradigmas 
da vida pós-moderna: o consumo, as relações sociais, a comunicação e a informação 
jamais serão as mesmas615

De qualquer forma, a internet alterou o paradigma clássico das inter-relações 
humanas, passando a inserir o espaço virtual na vida cotidiana das pessoas, tendo 
como característica o acesso a uma pluralidade de informações, com intensa ve-
locidade de propagação pela rede, sem limites geográficos. Assim, a rede oferece 
novas e diferentes perspectivas e expectativas para o futuro. Há um tempo, quando 
se assistia a um filme de ficção científica, imaginava-se o futuro que estava por vir. 
Agora, tem-se a impressão de que se aproxima da certeza de que o futuro é ago-
ra. Nesse futuro presente, indubitavelmente, é necessário promover uma imersão 
conceitual do Direito na tecnologia da informação e comunicação, nas redes e no 
ciberespaço, visando preservar os direitos fundamentais à privacidade e à proteção 
de dados pessoais. (BOFF; DIAS, 2013).

Utilizando dos métodos de procedimento comparativo e histórico, o método 
de abordagem hipotético-dedutivo, o tipo de pesquisa desenvolvido é de natureza 
qualitativo-exploratória, associado à técnica da revisão e análise bibliográfica, o tex-
to ora apresentado tem como objetivo apresentar os fundamentos que constituem 
a base teórica para dos direitos fundamentais, estabelecendo a conexão destes com 
a proteção da privacidade e a tutela dos dados pessoais na internet, especialmente 
a partir da abordagem do inovador conceito de direitos de privacidade na internet, 
a partir do seguinte problema de pesquisa: o reconhecimento expresso dos direitos 
de privacidade na internet no ordenamento jurídico brasileiro poderá fortalecer o 
direito fundamental à proteção da vida privada? 

O DIREITO À PRIVACIDADE E À PROTEÇÃO DOS 
DADOS PESSOAIS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS

De modo emblemático, o artigo intitulado “The Right to Privacy”, de autoria 
de Warren e Brandeis, na Harvard Law Review, no ano de 1890, representou um 
marco para o debate jurídico sobre o tema da privacidade616. No texto, os autores 

615 FORTES, V. B.; BOFF, S. O. A Privacidade e a Proteção dos Dados Pessoais no Ciberespaço 
como um Direito Fundamental: perspectivas de construção de um marco regulatório para o Brasil-
Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, 20 jun. 2014. . Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/
index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2013v35n68p109>. Acesso em: 14 maio. 2015.
616 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. Harvard Law Review VO - 4, n. 5, p. 
193, 1890. Disponível em: <http://roble.unizar.es:9090/login?url=http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.10.2307.1321160&lang=es&site=eds-live>.
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venciado na década de 1970, a privacidade possuía facetas do desejo por isolamen-
to, anonimato e pelo direito de controle da disseminação de informações sobre si 
mesmo, representando uma criação advinda essencialmente da civilização urbana. 

Em uma perspectiva historicamente mais recente, Tapper629 identifica duas 
maneiras de violação de privacidade. A primeira consiste na coleta de informações 
pessoais e a segunda concentra-se em seu uso. O primeiro modo de violação da 
privacidade pode ser realizado de dois modos: ilícito, quando, clandestinamente, 
alguém coleta informações pessoais, a fim de descobrir aquelas que ainda não se 
tornaram públicas; lícito, quando voluntariamente um indivíduo fornece informa-
ções pessoais para uma finalidade e, sem seu consentimento, tais informações são 
disponibilizadas para finalidade diversa. No contexto pautado pela construção de 
bancos de dados informatizados, os dois modos de violação do direito à privacidade 
adquirem relevância e devem ser considerados sob o olhar do direito630.

De modo diverso à concepção de que a privacidade representa apenas o direito 
de ser deixado em paz ou de não ser incomodado, Warner e Stone631 defendem ser 
essa uma concepção paradoxal, pois privacidade também significa o direito de se 
comunicar, assegurando-se, contudo, de que as informações geradas não serão uti-
lizadas contra o indivíduo que as produziu.

A temática da privacidade passou a ser vista como um problema, a partir entre 
a década de 1960 e 1970, quando as pessoas passaram a reclamar da violação do 
direito à privacidade, requerendo que tal violação fosse examinada. De acordo com 
citados os autores, quando os psicólogos afirmam que os seres humanos precisam 
reter coisas de certas pessoas, em determinadas épocas, é necessário olhar para os 
mecanismos de defesa gerados em reação. Quando o peso da opinião pública oscila 
para uma visão em que algumas violações são intoleráveis, a definição de privaci-
dade torna-se um pré-requisito essencial para a legislação sobre o tema632. (WAR-
NER; STONE, 1970).

Assim, a privacidade passou a ser considerada uma ‘virtude extremamente es-
corregadia’, intangível, sobre a qual é difícil estabelecer uma definição e eventuais 
mensurações. Significa dizer que um ‘direito à privacidade’ não é e não pode ser um 
estatuto imutável. Para diferentes pessoas possui sentidos diferentes em espaços de 
tempo diversos e está diretamente ligado com o que se compreende por anonima-
to633.

629 TAPPER, C. Computers and the law. 
630 TAPPER, C. Computers and the law.
631 WARNER, M.; STONE, M. G. The data bank society: organizations, computers and social 
freedom. [s.l.] Allen & Unwin, 1970.
632 WARNER, M.; STONE, M. G. The data bank society: organizations, computers and social 
freedom.
633 WARNER, M.; STONE, M. G. The data bank society: organizations, computers and social 
freedom.

mam que o direito à liberdade assegura extensivos privilégios civis, mas não outorga 
proteção frente à ofensa aos sentimentos pela invasão da esfera privada. De outra 
banda, o direito à propriedade garante apenas a posse, tangível ou intangível, mas 
não assegura a tranquilidade de espírito que proporciona impedir a publicação de 
aspectos reservados da pessoa623. (SALDAÑA, 2012).

O direito à privacidade, contudo, garante a proteção aos âmbitos mais ima-
teriais, aos interesses espirituais da pessoa, configurando-se como um direito au-
tônomo que adquire substantividade própria. Por essa razão, Warren e Brandeis 
fundamentaram diretamente o denominado ‘right to privacy’ no direito de desfrutar 
a vida, rechaçando expressamente qualquer conexão ou associação com os direitos 
de liberdade ou propriedade. Eles situaram o direito à privacidade em uma catego-
ria geral do direito individual de ser deixado em paz ou de, simplesmente, não ser 
incomodado (right to be let alone)624. (SALDAÑA, 2012).

Outra questão relevante concentra-se na distinção proposta entre o âmbito 
privado, reservado ao indivíduo, e o âmbito público ou geral, de legítimo conheci-
mento pelo conjunto da sociedade. Esta diferenciação vai ao encontro da tradição 
do direito anglo-americano e da cultura jurídica europeia, que se basearam na clás-
sica distinção entre jus publicum e jus privatum625. (SALDAÑA, 2012).

No caso em que originou a reflexão sobre o direito à privacidade, a common 
law assegurava a cada pessoa o direito de dizer até que ponto podem ser comuni-
cados a outrem seus pensamentos, sentimentos e emoções. Dentro desse sistema, 
nunca se pode forçar alguém a expressá-los (exceto na condição de testemunha) 
e, ainda que decida expressá-los, o sujeito tem, por regra geral, o poder de fixar os 
limites da publicidade. Assim, a existência desse direito não depende do meio de di-
fusão da informação utilizado. Não importa se for por meio de palavras ou códigos, 
por pintura, escultura ou música. A existência desse direito não depende tampouco 
da natureza do valor do pensamento, nem da qualidade dos meios empregados para 
sua expressão. Em qualquer desses casos, o autor é quem tem o direito de decidir se 
o que é seu deve sair à ‘luz pública’626. (WARREN; BRANDEIS, 1890). 

Em continuidade à percepção conceitual do direito à privacidade concebido 
por Warren e Brandeis627, Tapper628 diz que, em um mundo no qual a reprodução 
das espécies não é realizada espontaneamente e a sobrevivência depende da coo-
peração dos outros, não é possível ocorrer a exclusão de um indivíduo da vida do 
outro. Nesse contexto, os outros têm olhos, ouvidos e língua, são curiosos e adoram 
fofocar. Verifica-se, pois, que a privacidade existe naturalmente nas mais primitivas 
comunidades, ainda que, por vezes, expressa na forma de rituais. No contexto vi-

623 SALDAÑA, M. N. “The right to privacy”. La génesis de la protección de la privacidad en el sis-
tema constitucional norteamericano: el centenario legado de Warren y Brandeis. p. 195-240.
624 SALDAÑA, M. N. “The right to privacy”. La génesis de la protección de la privacidad en el sis-
tema constitucional norteamericano: el centenario legado de Warren y Brandeis. p. 195-240.
625 SALDAÑA, M. N. “The right to privacy”. La génesis de la protección de la privacidad en el sis-
tema constitucional norteamericano: el centenario legado de Warren y Brandeis. p. 195-240.
626 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
627 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
628 TAPPER, C. Computers and the law. [s.l.] Weidenfeld & Nicolson, 1973. 
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moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros640. (COUNCIL 
OF EUROPE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, 1950).

Observe-se que o disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
não apresenta qualquer hipótese de exceção ao direito de proteção da vida privada, 
ao contrário da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. Esta, em seu parágrafo segundo, justifica a ingerência 
de autoridades públicas sobre o exercício desse direito, em casos específicos que se 
vinculam à proteção da democracia, da segurança pública ou da segurança nacional. 
Fica evidente, no dispositivo da convenção europeia, o reflexo do recente processo 
de paz, pós II Guerra Mundial, a qual conturbou o continente europeu poucos 
anos antes da edição dessa convenção, o que é compreensível, em que pese não seja 
absolutamente aceitável sob o prisma das sociedades democráticas da contempo-
raneidade. 

Em um sentido desapegado de regimes de exceção, o artigo 17 do Pacto In-
ternacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado, no ano de 1966, pela As-
sembleia Geral das Nações Unidas e recepcionado, em 1992, pelo Brasil, que o 
convalidou por meio do Decreto n.º 592641, legitima a proteção da vida privada nos 
seguintes termos: (BRASIL, 1966)

1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua 
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 
nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação.
2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofen-
sas642 (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966).

Na visão de Warner e Stone643, a International Comission of Jurists’ Nordic Con-
ference’s on the Right to Privacy, conferência internacional de juristas, realizada no 
ano de 1967, definiu dez importantes diretrizes para delimitar o direito individual 
à privacidade como a proteção contra: a interferência na vida privada, familiar e do-
méstica; a interferência na integridade física ou mental, ou sobre a liberdade moral 
ou intelectual; os ataques contra a honra ou reputação; situações de ‘false light’ (que 
correspondem aos atos ilícitos contra a honra do indivíduo, afetando não apenas a 
reputação, mas causando danos aos sentimentos e à dignidade da vítima); a divul-

640 COUNCIL OF EUROPE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Convenção euro-
peia dos direitos do homem. 1950.
641 BRASIL. Decreto n.o 592/1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to/1990-1994/D0592.htm>. Acesso em: 14 jan. 2015. 
642 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. International Covenant on Civil and 
Political Rights. Disponível em: <http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. 
Acesso em: 14 mar. 2015.
643 WARNER, M.; STONE, M. G. The data bank society: organizations, computers and social 
freedom.

Em contraponto à construção proposta por Warren e Brandeis634 sobre a efe-
tivação do direito à privacidade, Warner e Stone635 defendem que, à época da pu-
blicação ora referenciada, o direito não conferia um ‘direito de privacidade’, nem 
no Reino Unido, nem na maior parte dos Estados norte-americanos. Isso porque 
está esse direito assegurado apenas em relação à proteção legal de reputações e 
propriedades, não garantindo proteção à dor emocional trazida com a invasão da 
privacidade de outrem.

Ainda assim, é possível afirmar que a privacidade encontra reconhecimento 
como direito humano e, portanto, como direito fundamental, sobretudo ao manto 
dos fundamentos apresentados por Warren e Brandeis636 e Warner e Stone637.

O primeiro documento internacional a recepcionar o direito à privacidade foi 
a Declaração Americana dos Direitos do Homem638, explicitando, no artigo V, que 
“Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, 
à sua reputação e à sua vida particular e familiar”. Na sequência, a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, legitimada por seus signatários, no ano de 1948, ex-
pressa, no artigo 12, que “Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, 
em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e 
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências 
ou ataques”639. (ASSEMBLEIA, 1948).

Ainda no sentido de reconhecer o direito à proteção da vida privada como um 
direito humano, a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais, aprovada em Roma, no ano de 1950, apresenta, em 
seu artigo 8º, intitulado “Direito ao respeito pela vida privada e familiar”: 

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do 
seu domicílio e da sua correspondência. 
2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito 
senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma provi-
dência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança 
nacional, para a segurança pública, para o bem-estar econômico do país, a 
defesa da ordem e a prevenção das infrações penais, a proteção da saúde ou da 

634 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
635 WARNER, M.; STONE, M. G. The data bank society: organizations, computers and social 
freedom.
636 WARREN, S. D.; BRANDEIS, L. D. The Right to Privacy. p. 1-10.
637 WARNER, M.; STONE, M. G. The data bank society: organizations, computers and social 
freedom.
638 “[…] Note-se que a privacidade, após a Segunda Guerra, passou a encontrar abrigo certo em 
varias declarações internacionais de direitos. Sua primeira menção foi em 1948, na Declaração Ame-
ricana dos Direitos do Homem, vindo a seguir, no mesmo ano, sua presença na Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas; […]”. (DONEDA, D. 
Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 09)
639 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. The Universal Declaration of Human 
Rights. Disponível em: <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>. Acesso em: 14 mar. 
2015. 
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pela inserção de chips ou etiquetas ‘inteligentes’ legíveis por identificação de 
radiofrequência dentro de um contexto que nos transforma cada vez mais em 
‘pessoas na rede’ – pessoas que estão permanentemente na rede, aos poucos 
configuradas para transmitir e receber sinais que permitam escanear e perfilar 
movimentos, hábitos e contatos, desta maneira modificando o significado e 
conteúdo da autonomia dos indivíduos. Isto é incompatível com a própria 
natureza da proteção de dados como um direito fundamental647. (RODOTÀ, 
2008, p. 19).

É com base nesses fundamentos que Rodotà648 afirma que a proteção de dados 
não é apenas um direito fundamental, mas o mais significativo da humanidade na 
contemporaneidade. Em sentido análogo, Doneda649 refere que o tema da privaci-
dade adota, cada vez mais, uma estrutura em torno da informação e, de modo espe-
cífico, dos dados pessoais, o que pode ser observado na evolução normativa relacio-
nada ao tema. Em que pese existirem diferenças conceituais, a proteção jurídica do 
direito à privacidade conecta-se com o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, 
previsto em diversos diplomas legais, inclusive com o reconhecimento, como direito 
fundamental, conforme aprofundado ao longo deste texto.

Diante dessas considerações, que compreendem que a internet instituiu um 
espaço ocupado por pessoas, empresas e governos, e dentro do qual os direitos fun-
damentais tem um relevante a desempenhar. Assim, passou-se a questionar o modo 
como o Direito deverá estar comprometido com a transição paradigmática da so-
ciedade industrial para a sociedade da informação, especialmente como o Direito 
poderia sistematizar o desenvolvimento de novos campos de pesquisa e investiga-
ção que relacionassem os direitos fundamentais, a sociedade e as tecnologias da 
informação e comunicação.

Evidentemente, o aumento considerável da presença de computadores e do 
acesso à internet nos domicílios possibilita o potencial aumento do número de 
indivíduos sujeitos a transgressões de direitos na internet, especialmente do direito 
fundamental à privacidade através da violação dos dados pessoais. Além dos riscos 
relacionados à mineração de dados por empresas privadas, especializadas na coleta 
de dados privados para fins comerciais, os usuários de serviços de internet e telefo-
nia móvel estiveram (e possivelmente estejam e ainda estarão no futuro) sujeitos a 
práticas de vigilância em massa pelo governo dos EUA, pelos programas da NSA650. 
(GREENWALD; KAZ; CASADO, 2013). 

De modo complementar às reações institucionais globais já referidas nesse 
texto, a partir da Resolução n.º 69/166, de 18 de dezembro de 2014, emitida pela 

647 RODOTÀ, S. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. p. 19.
648 RODOTÀ, S. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. p. 19.
649 DONEDA, D. Da privacidade à proteção de dados pessoais.
650 GREENWALD, G.; KAZ, R.; CASADO, J. EUA espionaram milhões de e-mails e ligações de 
brasileiros - Jornal O Globo. O Globo, jul. 2013. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/
eua-espionaram-milhoes-de-mails-ligacoes-de-brasileiros-8940934#ixzz2q7eRkKbW>. Acesso em: 
3 jan. 2015.

gação de fatos irrelevantes ou embaraçosos, relatando a vida privada de alguém; o 
uso do nome, da identidade ou qualquer outra semelhança de outrem; a prática de 
espionagem, curiosidade, observação ou assédio sobre a vida alheia; a interferência 
sobre a correspondência; o tratamento inadequado de correspondência escrita ou 
verbal; e a divulgação de informações fornecidas ou recebidas de alguém em cir-
cunstâncias de sigilo profissional.

Nesse aspecto, convém destacar a lição de Rodotà 644:

[…] A distinção entre o direito ao respeito da vida privada e familiar e o 
direito à proteção dos dados pessoais não é bizantina. O direito ao respeito 
da vida privada e familiar reflete, primeira e principalmente, um componente 
individualista: este poder basicamente consiste em impedir a interferência 
na vida privada e familiar de uma pessoa. Em outras palavras, é um tipo 
de proteção estático, negativo. Contrariamente, a proteção de dados esta-
belece regras sobre os mecanismos de processamento de dados e estabelece 
a legitimidade para a tomada de medidas – i.e. é um tipo de proteção di-
nâmico, que segue o dado em todos os seus movimentos. […] É de fato o 
fim da linha de um longo processo evolutivo experimentado pelo conceito 
de privacidade – de uma definição original como o direito de ser deixado 
em paz, ate - de mecanismos mentaism paz, atsso evolutivo experimentado 
pelo conceito de privacidade - de mecanismos mentaisé o direito de controle 
sobre as informações de alguém e determinar como a esfera privada deve ser 
construída.e - de mecanismos mentaism paz, atsso evolutivo experimentado 
pelo conceito de privacidade - de mecanismos mentais

Ao tratar dos fundamentos históricos da proteção jurídica dos dados pesso-
ais, é relevante observar sua gênese. Contudo, convém ressaltar o entendimento de 
Rodotà645 de que, hodiernamente, vivencia-se uma reinvenção conceitual da prote-
ção de dados, não apenas pelo reconhecimento expresso como direito fundamental 
autônomo, mas pelo papel indispensável para o desenvolvimento da personalidade. 
Assim, “[…] A proteção de dados pode ser vista como a soma de um conjunto de 
direitos que configuram a cidadania do novo milênio”646. Manifesta, ainda, o emi-
nente professor:

[…] Proteção de dados é uma expressão de liberdade e dignidade pessoais 
e, como tal, não se deve tolerar que um dado seja usado de modo a trans-
formar um indivíduo em objeto sob vigilância constante. Confrontamo-nos 
com uma progressão de etapas: sendo esquadrinhados por meio da vigilância 
por vídeo e tecnologias biométricas, os indivíduos podem ser ‘modificados’ 

644 RODOTÀ, S. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p. 17.
645 RODOTÀ, S. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. p. 17.
646 RODOTÀ, S. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. p. 17.
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e desafios em relação ao direito à privacidade e fazer recomendações para 
assegurar sua promoção e proteção, incluindo em conexão com os desafios 
decorrentes das novas tecnologias; 
- Identificar possíveis obstáculos à promoção e proteção do direito à priva-
cidade, identificar, intercambiar e promover princípios e boas práticas nos 
níveis nacional, regional e internacional, e submeter propostas e recomenda-
ções ao Conselho de Direitos Humanos nesse sentido, inclusive com relação 
a desafios específicos que surjam na era digital; 
- Promover conscientização quanto à importância de promover e proteger o 
direito à privacidade, inclusive com relação a desafios específicos que surjam 
na era digital, assim como quanto à importância de prover, a indivíduos cujo 
direito à privacidade tenha sido violado, acesso a reparações efetivas, consis-
tentes com as obrigações internacionais de direitos humanos; 
- Relatar alegadas violações, onde quer que ocorram, do direito à privacida-
de, conforme estabelecido no artigo 12 da Declaração Universal de Direitos 
Humanos e artigo 17 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
inclusive em conexão com os desafios que surjam a partir de novas tecnolo-
gias, e chamar a atenção do Conselho e do Alto Comissário das Nações Uni-
das para os Direitos Humanos para situações de particular preocupação;655. 
(CONSELHO, 2015)

Nesse contexto, o conceito de ‘direitos de privacidade na internet’ poderá con-
tribuir com a normatização do tema da privacidade e da proteção de dados pessoais 
na internet, principalmente frente à iminente regulamentação do Marco Civil da 
Internet e do avanço na discussão do anteprojeto de lei de proteção dos dados pes-
soais no Brasil.

A TUTELA DOS DADOS PESSOAIS A PARTIR DA 
PROTEÇÃO DOS ‘DIREITOS DE PRIVACIDADE NA 

INTERNET’ COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS

Convém esclarecer, desde já, que essa pesquisa filia-se à categoria de direitos 
construída por Bernal656, que consiste não apenas ao reconhecimento do direito à 
privacidade na internet, mas na definição de um conjunto de ‘direitos de privaci-
dade na internet’. 

A relação existente entre a proteção jurídica da privacidade e dos dados pes-
soais e a sociedade em rede é absolutamente próxima, visto que a internet oferece 
ampla gama de oportunidades de coleta, análise, uso e armazenamento de dados 
pessoais, que são revertidos para múltiplas finalidades. Nesse ponto, o modelo suge-

655 CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS. Criação da Relatoria 
Especial sobre “O Direito à Privacidade na Era Digital”.
656 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy. Cambridge (UK): Cambri-
dge University Press, 2014. 

Assembleia Geral das Nações Unidas, em especial após propostas apresentadas pelo 
Brasil em conjunto com a Alemanha, foi aprovada, no mês de março do ano 2015, 
a constituição de uma relatoria especial do Conselho de Direitos Humanos para 
acompanhamento das questões relacionadas às violações ao direito humano à pri-
vacidade em âmbito global651. (ASSEMBLEIA, 2014).

Salienta a mencionada Resolução da Assembleia Geral da ONU o reconhe-
cimento da discussão e análise dos assuntos vinculados à promoção e proteção do 
direito à privacidade e a outros direitos humanos na era digital, à luz do direito 
internacional dos direitos humanos, além de avaliar o impacto dos atos de vigilância 
em massa. A Resolução registra que a internet é uma tecnologia de natureza global 
e aberta, a qual, associada ao ritmo acelerado de desenvolvimento de tecnologias da 
informação e comunicação, amplia consideravelmente a capacidade de governos, 
organizações empresariais e indivíduos realizarem vigilância, interceptação e coleta 
de dados, tendo como consequência direta a ocorrência de abusos de direitos hu-
manos, em especial do direito à privacidade, protegido pelo artigo 12 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos652 e pelo artigo 17 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos653. (CONSELHO, 2015).

A Resolução pondera que, diante da ampla possibilidade da utilização de me-
tadados como forma de revelar informações pessoais, tais como comportamento 
individual, relações sociais, preferências privadas e identidade do usuário de in-
ternet, tratar da proteção da privacidade como direito humano é imprescindível. 
Outro ponto de relevância da Resolução diz respeito à preocupação da comunidade 
internacional com o impacto negativo gerado pelas denúncias públicas dos atos 
de vigilância e/ou interceptação de comunicações, inclusive extraterritoriais, bem 
como da coleta de dados pessoais em grande escala, o que reforça a constatação do 
desrespeito ao direito humano à proteção da privacidade e à garantia da inviolabi-
lidade dos dados pessoais654. (CONSELHO, 2015).

Considerando tais elementos, a criação proposta pela Resolução das Nações 
Unidas pretende cumprir alguns objetivos distintos, dos quais se destacam: 

- Coletar informações relevante sobre estruturas nacionais e internacionais, 
práticas e experiências nacionais, para estudar tendências, desdobramentos 

651 ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolution adopted by the General As-
sembly on 18 December 2014 - 69/166. The right to privacy in the digital age. [s.l: s.n.].
652 Artigo 12.º - Ninguém deverá ser submetido a interferências arbitrárias na sua vida privada, 
família, domicílio ou correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões 
ou ataques todas as pessoas têm o direito à proteção da lei (ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1948).
653 Artigo 17 - 1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida 
privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas 
honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. 
654 CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS. Criação da Relato-
ria Especial sobre “O Direito à Privacidade na Era Digital”. Disponível em: <http://www.itama-
raty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8460:criacao-da-relatoria-especial-
-sobre-o-direito-a-privacidade-na-era-digital&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR>. Acesso em: 
31 mar. 2015. 
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Destarte, metadados anônimos e até mesmo protegidos por normas de sigilo 
bancário, tal como prevê a lei brasileira, tornam-se dados pessoais vulneráveis, eis 
que passíveis de identificação da pessoa em questão, ainda que sujeitos às proteções 
legais, especialmente as relacionadas com a tutela constitucional e civilista da vida 
privada. Abrem-se, com isso, diversas possibilidades de registro e tratamento dos 
dados, inclusive de maneira ilícita, por governos, empresas e indivíduos. Apesar da 
tutela constitucional e infraconstitucional mencionada, acredita-se na necessidade 
de melhor compreensão da internet no âmbito jurídico, de modo a conferir maior 
eficácia à proteção dos direitos fundamentais.

Conforme evidenciado, a internet introduziu novos níveis de vulnerabilidade 
a novas formas de coleta dos dados pessoais, os quais antes eram coletados, “rouba-
dos” ou obtidos de outras formas, adequada ou inadequadamente: eles agora podem 
se perder pelo mundo para as mais diversas finalidades. É, pois, fundamental apro-
ximar o estudo dos direitos fundamentais às transgressões, cada vez mais frequen-
tes, desses direitos na internet, sobretudo em relação à proteção da privacidade e 
dos dados pessoais.

Nesse prisma, este texto defende a necessidade do reconhecimento de direi-
tos-base para a efetiva proteção jurídica da privacidade e dos dados pessoais na 
internet, em especial na incorporação do conceito de ‘direitos de privacidade na 
internet’ como um dos pilares para a regulamentação da proteção dos dados pesso-
ais no Brasil, buscando, assim, maior eficácia do direito fundamental à privacidade. 
Todavia, para que seja possível pontuar, de maneira propositiva, é relevante observar 
quais os direitos-base identificados pela doutrina, para que os ajustes contextuais ao 
direito brasileiro sejam realizados de maneira adequada. 

Nesse intuito, são apresentados quatro direitos-base os quais transcendem a 
acepção de direitos legais, já que representam desejos reais compreendidos e con-
siderados pelas pessoas como um direito seu, sobretudo a partir da proteção da 
autonomia de cada indivíduo. Nesse mister, são considerados os quatro direitos-
-base que constituem os direitos de privacidade na internet ou, como denomina-
dos originalmente, Internet Privacy Rights: o direito de navegar pela internet com 
privacidade; o direito de monitorar quem monitora; o direito de deletar os dados 
pessoais; o direito a uma identidade online661.

O primeiro direito, vincula-se à possibilidade de navegação por páginas da 
internet – seja na busca de informações, seja na busca de dados, seja na compra 
de produtos em plataformas de comércio eletrônico – com a expectativa razoável 
de fazê-lo com privacidade, não como um padrão absoluto, mas como uma regra 
geral662.

Evidentemente, sugerir isso significa colocar em xeque todos os modelos de 
negócio que se utilizam integralmente da internet para interagir com os usuários 

661 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
662 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.

rido pela Web simbiótica tem forte influência sobre a geração dessas oportunidades 
de coleta, análise, uso e armazenamento de dados e informações pessoais.

Torna-se incrivelmente difícil, nos dias atuais, separar dados e informações 
online e off-line. Desde que a internet se tornou mais integrada com o ‘mundo real’, 
dados online e off-line se misturam facilmente. Um típico exemplo de que alguns 
dados gerados no ‘mundo real’ são aproveitados dentro do ciberespaço pode ser 
observado no caso da rede britânica de supermercados Tesco. A partir do Tesco 
Clubcard, um programa de fidelidade criado pela rede, é possível coletar dados de 
compras realizadas no ‘mundo real’ que são mapeados e cruzados com compras 
realizadas na internet657. (BERNAL, 2014).

Desta forma, a rede passou a armazenar detalhes de cada consumidor no Rei-
no Unido, desde o domicílio até uma gama de características demográficas, so-
cioeconômicas e de estilo de vida. Por meio de um sistema de inteligência artifi-
cial, denominado Zodiac, foi possível criar perfis inteligentes e de segmentação dos 
dados dos clientes. Assim o perfil do cliente pode ser classificado conforme seu 
entusiasmo por promoções, sua fidelidade às marcas e outros hábitos de compra658. 
(LEITH, 2009).

Não bastasse isso, a companhia passou a vender o acesso à base de dados de-
nominada Crucible a empresas de diferentes segmentos, como Sky (televisão por 
assinatura), Gillette (barbeadores e produtos cosméticos) e Orange (provedora de 
televisão e internet por assinatura). Juntos, a base de dados Crucible e o sistema Zo-
diac podem gerar um mapa de como um indivíduo pensa, trabalha e quais lojas fre-
quenta. Ademais, o mapa é capaz de classificar os consumidores em 10 categorias: 
riqueza; promoções; viagens; caridade; consumo ‘verde’; dificuldades financeiras; 
crédito; estilo de vida; hábitos; aventuras659 (“Tesco stocks up on inside knowledge 
of shoppers’ lives”, 2005).

Outro exemplo de que há cruzamento de informações entre ambientes online 
e off-line foi apresentado em um estudo intitulado “Unique in the shopping mall: On 
the reidentifiability of credit card metadata”, que demonstrou o desenvolvimento de 
um algoritmo matemático que, instalado dentro do sistema informacional de uma 
instituição financeira, foi capaz de coletar metadados anônimos, armazenados sob 
sigilo, obtidos a partir de compras realizadas com cartões de crédito, em estabeleci-
mentos comerciais. De acordo com os resultados da pesquisa, foi possível identificar 
um consumidor pela coleta de dados de, em média, quatro operações financeiras 
com cartão de crédito660. (DE MONTJOYE, 2015). 

657 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
658 LEITH, P. Privacy as slogan. In: SAARENPÄÄ, A. (Ed.). Legal privacy. Zaragoza: Prensas de 
la Universidad de Zaragoza, 2009. p. 93–112. 
659 Tesco stocks up on inside knowledge of shoppers’ lives. The Guardian, 20 set. 2005. Disponí-
vel em: <http://www.theguardian.com/business/2005/sep/20/freedomofinformation.supermarkets>. 
Acesso em: 8 fev. 2015.
660 DE MONTJOYE, Y.-A.; RADAELLI, L.; SINGH, V. K.; PENTLAND, A. S. Unique in the 
shopping mall: On the reidentifiability of credit card metadata. Science, v. 347, n. 6221, p. 536–539, 
29 jan. 2015. Disponível em: <http://www.sciencemag.org/content/347/6221/536>. Acesso em: 30 
jan. 2015.
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modo imediato, interativo, dinâmico e binário, dentro dos processos de interação 
na internet668. (BERNAL, 2014).

O terceiro direito, o de deletar os dados pessoais, merece aqui diferenciações 
importantes. Anteriormente, essa pesquisa trouxe a lume a expressão ‘right to be let 
alone’, empregada por Cooley e reproduzida por Warren e Brandeis669, para confi-
gurar o direito de ser deixado em paz, conferindo o início do reconhecimento do 
direito à privacidade670.

Todavia, tal expressão é frequentemente entendida como sinônimo de um di-
reito já reconhecido, inclusive no direito brasileiro, qual seja o direito ao esqueci-
mento. Entretanto, o direito ao esquecimento, tal como se aborda nesse tópico, está 
adequado à conceituação utilizada por Bernal671, ou seja, ao denominado ‘right to 
be forgotten’, visto que vai além da simples proteção da vida privada, conferindo a 
possibilidade de um usuário deletar dados e informações pessoais da internet.

Um exemplo dessa confusão conceitual pode ser observado em Rulli Júnior e 
Rulli Neto (2012)672, que explicam que o direito ao esquecimento é denominado, no 
direito norte-americano, ‘the right to be let alone’. Ele significa a garantia de que os 
dados sobre um indivíduo somente serão conservados para possibilitar a identifica-
ção de um sujeito conectado aos acontecimentos e apenas pelo tempo necessário ao 
alcance de suas finalidades. O direito aqui tratado, o do esquecimento, corresponde 
ao ‘right to be forgotten’.

A discussão sobre a possibilidade de ter ‘um’673 direito ao esquecimento é an-
tiga. Ela advém do conflito de indivíduos com a imprensa e com a mídia, em pu-
blicações não autorizadas ou cujo conteúdo não corresponderia à integralidade dos 
fatos e à verdade. Há alguns anos, a preocupação residia na retirada de circulação 
de revistas e jornais das prateleiras das bancas, para que a informação supostamente 
equivocada não circulasse entre os leitores, evitando-se, com isso, a deflagração de 
supostas inverdades. Nesse contexto, a questão vinculava-se mais ao conceito de 
‘right to be let alone’. 

Todavia, em tempos de internet e com a consolidação do ciberespaço, mostra-
-se inevitável o debate sobre a possibilidade de se instituir um ‘botão delete’, capaz 
de excluir dos registros da Web informações não desejadas por algum dos sujeitos 
envolvidos. 

A questão da aplicação de ‘um’ direito ao esquecimento foi submetida à análise 
do Tribunal de Justiça da União Europeia, demandado pelo judiciário espanhol. A 

668 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
669 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
670 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
671 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
672 JÚNIOR, A. R.; NETO, A. R. Direito ao Esquecimento e o Superinformacionismo - Aponta-
mentos no Direito Brasileiro dentro do Contexto de Sociedade da Informação. Revista do Instituto 
do Direito Brasileiro, v. 1, n. 2012, p. 419–434, 2012. Disponível em: <http://www.idb-fdul.com/
uploaded/files/RIDB_001_0419_0434.pdf>.
673 Este estudo não adota a denominação ‘do’ direito ao esquecimento, pois na percepção do pesqui-
sador, trata-se de ‘um’ direito ao esquecimento, visto que ainda representa uma proposta interpretativa 
sobre o direito à privacidade e ao princípio da dignidade da pessoa humana, a partir da ponderação e 
de enunciados, sem a existência de norma prévia que autorize sua aplicação no contexto em análise.

(serviços web-based663, portanto), e que estão absolutamente fundamentados na Web 
simbiótica. A maior parte dos motores de busca, como o Google, foram desenvol-
vidos para trabalhar em simbiose com os usuários, ou seja, em troca de serviços 
gratuitos, o usuário fornece seus dados pessoais e consente, ao iniciar o uso dos 
serviços, que suas informações pessoais de navegação sejam coletadas, armazenadas 
e utilizadas para diversos fins, inclusive comerciais.

Todavia, o direito de navegar pela internet com privacidade deveria se estender 
para além dos motores de busca, alcançando também qualquer outro serviço de na-
vegação, como os provedores de acesso (originalmente denominados ISPs – Internet 
Service Providers)664. O reconhecimento formal do direito de navegar pela internet 
com privacidade poderia gerar conflitos inevitáveis com práticas governamentais, 
especialmente com as de vigilância, surveillance665 e retenção de dados. Todavia, essa 
inevitável tensão é fundamental, de modo que o argumento da segurança nacional 
ultrapasse, automaticamente e sempre, os fundamentos da proteção da privacidade. 
(MORAIS; NETO, 2014)

Logo, o reconhecimento do direito à navegar na internet com privacidade não 
significa uma ‘carta branca’ para operar sem equilíbrio, sem a devida accountability 
ou sem as devidas consequências para cada ato cometido na rede666, o que conecta 
com o segundo direito-base que compõe o núcleo dos ‘direitos de privacidade na 
internet’.

O segundo direito, complementar ao anterior, diz respeito ao direito de saber 
quem monitora, o quê monitora, quando monitora e para quais fins o faz. Assim 
como há circunstâncias vinculadas ao direito de ter uma navegação com privacida-
de, há situações em que os indivíduos desejam ser monitorados, por alguma razão 
benéfica. Sob a ótica da proteção da privacidade, a coleta de dados e o monito-
ramento constantes são atos absolutamente negativos. Entretanto, sob o prisma 
da Web simbiótica, são atos absolutamente benéficos à usabilidade da rede pelo 
usuário667. 

Diante desse impasse conceitual e antagônico, os usuários têm o direito de 
saber quando, por quem, para que e o quê está sendo precisamente rastreado, re-
gistrado, armazenado e analisado. Monitorar os monitores significa mais do que o 
simples conhecimento de quais dados estão sendo coletados. Trata-se de o indiví-
duo saber se está sendo monitorado, eventualmente até sem retenção de dados e 
informações, e para qual finalidade tal ato se destina. Trata-se de estabelecer um 
princípio de consentimento colaborativo, com o consentimento considerado de 

663 Corresponde a uma aplicação de internet, ou seja, um sistema informático que depende do acesso 
à internet para a sua plena utilização.
664 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
665 MORAIS, J. L. B.; NETO, E. J. A insuficiência do Marco Civil da Internet na proteção das 
comunicações privadas armazenadas e do fluxo de dados a partir do paradigma da surveillance. In: 
LEITE, G.; LEMOS, R. (Ed.). Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014. p. 417–439. 
666 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
667 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
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de-se observar no quadro abaixo, muitas das informações categorizadas dentro da 
natureza de interesse público, com baixa possibilidade de exclusão dos registros de 
internet dentro dos critérios da Google, podem violar a proteção dos dados pesso-
ais, especificamente dos dados sensíveis. De forma complementar aos anteriores, o 
quarto direito divide-se em três frentes: um direito a criar uma identidade online; 
um direito de afirmar essa identidade online; um direito de proteger essa identidade 
online. De acordo com o autor, a relação entre privacidade, identidade e autonomia 
é complexa, sutil e sempre em evolução, sobretudo pelo fato de as relações estabe-
lecidas na internet exigirem, de uma forma ou de outra, uma identidade para ser 
usada, seja nas redes sociais, no acesso a serviços de banco online, seja como um 
nome de usuário para jogar online676. (BERNAL, 2014).

O quanto a identidade revela sobre o ‘indivíduo real’ por trás do ‘indivíduo 
virtual’ é uma questão adstrita exclusivamente ao direito desse indivíduo em de-
terminar as ditas informações ‘reais’. Em alguns lugares e em algumas situações, a 
conexão entre as identidades ‘real’ e ‘virtual’ precisa se mostrar clara e explícita, mas 
essas situações são muito mais raras do que os negócios em operação nessa siste-
mática geralmente sugerem. Em outras palavras, a internet que adota como regra 
padrão uma política de ‘nomes reais’ é a mesma em que a privacidade e a autonomia 
das pessoas são desnecessariamente comprometidas. Assim, uma mudança de para-
digma, relevante na visão de autor, reside justamente na inversão da regra, sendo a 
exigência de identidades reais a exceção677. (BERNAL, 2014). 

A quantidade de informações que um usuário de internet precisa revelar para 
acessar um serviço ou um sistema deveria, em geral, ser minimizada. A ideia de 
divulgação minimizada – e nisso se inclui a divulgação da identidade online como 
um conjunto de informações pessoais – associa-se à concepção de minimização dos 
dados, o que configura um aspecto-chave para um regime de proteção de dados e 
uma parte crucial para a privacidade dos dados na internet. Logo, a privacidade na 
internet esta primariamente relacionada com a proteção de identidades, enquanto a 
autonomia relaciona-se com o controle dessas identidades por seus titulares.

CONCLUSÃO

Conceber a privacidade na internet como um direito fundamental, em sentido 
amplo, capaz de recepcionar em seu bojo a proteção da vida privada, da intimida-
de, da imagem, da honra e dos direitos-base vinculados ao conceito de direitos de 
privacidade na internet, significa dizer que, na contemporaneidade, o direito de 
navegar na internet com privacidade, o direito de monitorar quem monitora, o di-
reito de deletar dados pessoais e o direito de proteger a identidade online devem ser 
tutelados, explícita e expressamente, como um dos pilares de garantia da eficácia do 
direito fundamental à privacidade em sentido amplo.

676 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.
677 BERNAL, P. Internet privacy rights: rights to protect autonomy.

partir de uma ação judicial movida pelo advogado espanhol Mario Costeja contra 
a Google, com o objetivo de deletar um artigo do jornal La Vanguardia, datado de 
1998, o qual fazia referência a um leilão de imóveis e a uma penhora por dívidas 
com a previdência social. Nessa circunstância, o advogado-geral da União Europeia 
manifestou-se, em parecer, pela não aplicação do direito ao esquecimento em casos 
dessa natureza.

Assim, de acordo com o advogado-geral da União Europeia, os motores de 
busca, no caso o Google, não devem ser responsabilizados pelo tratamento das pá-
ginas indexadas, logo não podem ser responsabilizados pelas buscas e, portanto, não 
podem ser obrigados a excluir determinados resultados de busca. Além disso, a de-
terminação do Poder Judiciário direcionada ao motor de busca para o bloqueio de 
sites significaria a autorização judicial da censura, eis que interferiria na liberdade de 
expressão no ciberespaço. Ainda, a Diretiva 95/46/CE, que regulamentou o trata-
mento dos dados pessoais na União Europeia, possibilita a exclusão de informações 
inverídicas, incorretas ou incompletas. Todavia, para as informações verdadeiras, 
não há que se falar em ‘esquecimento’674. ( JÄÄSKINEN, 2013).

Devido a esse tipo de demanda, a Google constituiu o que denominou “Con-
selho Consultivo do Google para o Direito de ser Esquecido”, formado por experts 
no tema. Após uma agenda de trabalho que contemplou reuniões e audiências com 
partes interessadas, o Conselho Consultivo emitiu, no dia 06 de fevereiro de 2015, 
um relatório de 44 páginas, com recomendações sobre o que a empresa de tecnolo-
gia da informação e comunicação pode fazer nos casos de requisição do direito ao 
esquecimento675. (GOOGLE, 2015).

Nesse ponto, é relevante refletir sobre os limites que uma organização em-
presarial como a Google, que é detentora de uma parte significativa das informa-
ções organizadas dentro da internet, de definir categorias de grupos para os quais 
deve ser aplicável, e sob quais circunstâncias e condições, o direito de deletar dados 
pessoais deverá ocorrer. A simples possibilidade de determinar ditas categorias já 
aponta uma fragilidade sobre as normas jurídicas que tutelam, implicitamente, o 
direito ao esquecimento.

Na sequência de categorização apresentada pelos experts da Google, foram 
elencados os tipos de informação, bem como a natureza desta, para efeitos de obser-
vação sob o viés do interesse público. Todavia, os tipos de informação apresentados 
podem colidir com o que se compreende normativamente como ‘dados sensíveis’, 
que podem revelar informações pessoais como “[…] a origem racial ou étnica, as 
convicções religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões políticas, a filiação a sindi-
catos ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à 
saúde ou à vida sexual, bem como dados genéticos” . Nessa lógica, conforme po-
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Assim, a recepção expressa dos direitos de privacidade na internet pelas nor-
mas jurídicas, que tratam e ainda tratarão de temas afins no Brasil, permite a re-
composição do núcleo do direito fundamental à privacidade que, de acordo com 
as teorias apresentadas nesta pesquisa, integram tão somente a proteção da vida 
privada, da honra, da intimidade e da imagem. Em outras palavras, ressalta-se que 
o direito fundamental à privacidade deve também integrar à sua estrutura nuclear 
os direitos de privacidade na internet, de modo que, no Brasil, a regulamentação do 
Marco Civil da Internet e a edição de uma lei de proteção de dados pessoais con-
templem expressamente o direito de navegar na internet com privacidade; o direito 
de monitorar quem monitora; o direito de deletar os dados pessoais; o direito à 
proteção da identidade online.

Destarte, o direito fundamental à privacidade na internet passa a ter dimensão 
mais ampla e, sobretudo, atual e contextualizada com a sociedade da informação, 
permitindo melhor encaixe do Direito sobre os novos modos de interação social 
que a internet apresenta de forma recorrente, bem como torna viável o enfrenta-
mento das problemáticas de natureza jurídica, decorrentes de uma sociedade em 
rede ou de um ‘Estado de Vigilância’.

Estabeleceu-se, portanto, um elo teórico-conceitual para determinar que os 
direitos de privacidade na internet devem estar expressos e explícitos, para assegurar 
maior amplitude na eficácia das normas jurídicas brasileiras que tutelam o direto 
fundamental à privacidade no contexto da internet, respondendo ao problema de 
pesquisa proposto nesse texto. 
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