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A Revista Eletrônica Científica da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Espírito Santo é uma publicação online, com periodicidade semestral, destinada a 
profissionais e pesquisadores do Brasil e do exterior. É mais uma ferramenta desta gestão, 
que tem investido em inovação e transparência. 

Criada em 2019, a Revista Eletrônica da PG/ALES tem como objetivos valorizar a abor-
dagem histórica, social e cultural dos institutos jurídicos, a partir de uma perspectiva interdis-
ciplinar; fomentar o diálogo e promover o debate entre as principais inovações doutrinárias, 
jurisprudenciais e legislativas no âmbito do Estado Democrático de Direito, relativamente ao 
ordenamento brasileiro e à experiência comparada.

A Revista Eletrônica vai ampliar o espaço para a divulgação de conhecimentos de diver-
sas origens, sejam aqueles provenientes de estudos realizados em instituições acadêmicas 
e científicas, sejam aqueles oriundos de ideias ou propostas da população, com a finalidade 
de intercambiar conhecimentos e divulgá-los.

 Trata-se de construir um instrumento para que os conhecimentos sejam criados, so-
cializados e possam ser revertidos para a sociedade, tanto pela divulgação do desenvolvi-
mento acadêmico, científico e tecnológico, e propiciar uma melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos, quanto pela atualização do saber a ser ensinado nas escolas, instituições e 
universidades.

Em um mundo em que a informação de qualidade é tão rara e cara, para nós da Assem-
bleia do Espírito Santo é um orgulho poder lançar esse tipo publicação.

Assim, é com satisfação que disponibilizamos nosso trabalho à população. Agradecemos 
a contribuição dos pesquisadores de outras instituições do país e do exterior os quais, mais 
uma vez, colaboraram como autores e revisores dos artigos, permitindo-nos dar mais um 
passo para consolidar a Revista Eletrônica da PG/ALES.

Erick Musso
Presidente

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESPÍRITO SANTO



66

RE
PA SE

ÇÃ
O

 0
1

ARTIGOS



77

REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

ALCANCES E DESAFIOS DOS PROJETOS 
E POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO: LIÇÕES DA 
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Dra. Aline Contti Castro
Coordenadora do Curso de Relações Internacionais e Professora do Programa de Pós-

-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional (PGPCI) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB). Doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília 
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ALCANCES E DESAFIOS DOS PROJETOS 
E POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO: LIÇÕES DA 
EUROPA E DE PORTUGAL.

Dra. Aline Contti Castro

Resumo: O objetivo desse breve artigo é, a partir do caso europeu e, em especial, de Por-
tugal, analisar o alcance e as limitações da política europeia de desenvolvimento regional 
e de seus diversos projetos, apresentando uma reflexão sobre seus resultados e algumas 
conclusões. Cabe destacar que o leste europeu não foi incluído na presente  análise, tendo 
em vista sua entrada mais recente na União Europeia.

Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Políticas internacionais. Projetos.

CASTRO, Aline Contti. Alcances e desafios dos projetos e políticas internacionais de desenvolvimento: lições da 
Europa e de Portugal. Vitória: Revista Cientifica Eletrônica da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, v. 1, p. 7-18, 2020.
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ALCANCES E DESAFIOS DOS PROJETOS 
E POLÍTICAS INTERNACIONAIS DE 

DESENVOLVIMENTO: LIÇÕES DA 
EUROPA E DE PORTUGAL.

A Política de Desenvolvimento Regional da União Europeia (UE) ou Política de Coesão 
Econômica, Social e Territorial (PCEST) é uma das maiores políticas internacionais de de-
senvolvimento do mundo atual, em termos de longevidade e volume de investimento. Ga-
nhou destaque no arcabouço comunitário desde o Ato Único Europeu (de 1986), passando a 
representar cerca de um terço do orçamento europeu. No período 2014-2020, o volume de 
recursos destinados a PCEST foi de 352,8 bilhões de euros, distribuídos entre os Fundos de 
Coesão (CF, na sigla em inglês) e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER 
ou, em inglês, ERDF) da seguinte forma:

Figura 1 – Dotações financeiras da Política de Coesão 2014-2020.
Fonte: [https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/funding/available-budget/]. Acesso em nov., 2019.

A dimensão e estruturação histórica da política de coesão significou muito para os países 
mais pobres da Europa. Os quais, antes da expansão para o leste, eram Portugal, Irlanda, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/funding/available-budget/


REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

1010

Grécia e Espanha (grupo muitas vezes chamado pejorativamente de PIGS). O Fundo de Co-
esão foi criado especificamente para estes países. Diferentemente do FEDER, que tem como 
critério o investimento em áreas cujo PIB (Produto Interno Bruto) per capita seja inferior a 
75% da média europeia, o Fundo de Coesão destina-se aos países e regiões com PNB (Pro-
duto Nacional Bruto) per capita inferior a 90% da média europeia. Os Fundos Estruturais e 
de Coesão representaram investimentos a fundo perdido e somaram-se aos investimentos 
nacionais e privados, gerando capacidade significativa de alavancagem para os Estados-
-membros.

No tocante aos resultados de décadas de investimentos, por certo não foram uniformes 
como os esperados em termos de convergência para a média europeia. Notadamente, as 
experiências dos três pequenos países da coesão (excetuando o leste europeu) foram bem 
distintas. A Irlanda ultrapassou os patamares médios europeus em termos de PIB per capi-
ta, Portugal apresentou um significativo crescimento inicial, mas depois entrou numa fase 
de estagnação, e a Grécia, apesar de também ter apresentado um importante crescimento 
inicial, afundou, a partir da crise da zona do euro (2008), em déficits econômicos e sociais 
crônicos. Tendo como base esses três diferentes exemplos, percebe-se que outros fatores 
foram mais relevantes na esfera macroeconômica do que a política europeia de desenvolvi-
mento regional. Outra evidência nesse sentido foi a não relação direta entre o montante de 
investimento dos fundos e a convergência regional.

Realmente, os fundos europeus não trouxeram toda a dimensão dos investimentos priva-
dos esperados, nem seus impactos em termos de influência no funcionamento do mercado 
foram diretos. Como atesta o caso da Irlanda (e, em outro contexto, do sudeste asiático), os 
mecanismos que podem influenciar o funcionamento do mercado são diversos e abrangem, 
além de aspectos propriamente econômicos, um mix de dinâmicas políticas (internas e in-
ternacionais), institucionais, geoestratégicas e culturais. Neste sentido, nos aproximamos 
da visão expressa por Piattoni (2010) a respeito da não existência de um modelo único de 
desenvolvimento, e sim de casos específicos e, de certa forma, singulares. Incomoda não ter 
a segurança de modelos fixos, mas agrada a possibilidade de margem de manobra ampliada 
e de autonomia decisória na construção de modelos próprios de desenvolvimento. 

Ainda assim, a política de coesão foi, de fato, muito importante. Em Portugal, significou 
um elemento central para o não aumento da divergência da média europeia (FATTORE, 
2007) e representou a face mais destacada da Europa social. No âmbito comunitário, cons-
tituiu-se no reduto da social democracia europeia. Fato considerável tendo em vista a pouca 
atenção da UE a questões sociais-substantivas, de caráter finalístico, e sua maior aproxima-
ção com as democracias formais, com ênfase nos aspectos normativo-institucionais.

Alguns podem partir de uma visão simplificadora de que a PCEST não conseguiu alavan-
car o processo nacional de desenvolvimento econômico. Mas a partir de uma visão menos 
categórica e economicista, sob o amplo olhar desenvolvimentista, houve sim muitos feitos 
relevantes.

No caso dos investimentos portugueses, destacam-se as críticas relativas ao grande in-
vestimento em infraestruturas. Uma análise mais minuciosa evidencia que o FEDER sempre 
foi o fundo de maior montante, e que o enquadramento europeu o vinculava aos investimen-
tos infraestruturais. Assim, percebemos que tal ênfase foi também estimulada por parâme-
tros comunitários. Já o Fundo de Coesão foi importante no sentido de reconhecer os impac-
tos setoriais negativos da integração econômica e incorporar o problema das assimetrias 
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entre Estados e regiões. Também chamou a atenção o pequeno volume do Fundo Social 
Europeu (FSE), relegando, na prática, tais questões, como a educação, a um patamar de 
menor importância estratégica. 

Apesar desses constrangimentos relativos, esta política de desenvolvimento procurou 
abranger amplas dimensões econômicas, sociais e territoriais, tornando-se demasiada-
mente ambiciosa. Seu desenho, em nível comunitário, apresentou contornos difusos, o que 
pode ser interpretado como um meio de atender aos mais diversos interesses nacionais e/
ou como um reflexo da dificuldade histórica da UE em articular as diferentes dimensões do 
desenvolvimento. De qualquer modo, não houve um foco estrito, o que acabou por dificultar 
o controle dos resultados por parte da Comissão Europeia1. A força do aspecto econômico 
revelou-se na centralidade do PIB per capita como principal indicador utilizado na PCEST. 
Ademais, a ausência de um planejamento e/ou estímulo para uma integração produtiva no 
bloco também dificultou a otimização de seus resultados em termos de convergência.

O desenho da política regional portuguesa procurou, em princípio, sanar os grandes dé-
ficits do país em termos de infraestruturas de transporte, telecomunicações, saneamento e 
educação básica e, nesse ponto, atingiu seus objetivos. Deu menos atenção à produção de 
bens comercializáveis, uma das grandes críticas econômicas, o que, entre outras coisas, de-
monstrou a força de alguns grupos empresariais ligados às obras públicas. Pouca ênfase foi 
dada também à formação avançada. Esta foi uma das maiores falhas, inserida no contexto 
da já referida pequena dimensão do Fundo Social Europeu. A opção portuguesa/europeia 
privilegiou o investimento em educação básica e a redução do analfabetismo, e o investi-
mento em educação superior acabou recebendo um pequeno investimento relativo. O eixo 
temático relativo ao apoio à criação de emprego também recebeu poucos aportes do FSE.

De qualquer forma, Portugal, nas últimas décadas, consolidou um nível elevado de IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) e tornou-se uma democracia plena. A via da integra-
ção europeia estruturou-se como um projeto de Estado, e os avanços políticos estimulados 
pelos padrões europeus foram inegáveis. Especificamente, a PCEST provocou a criação de 
novas estruturas de gestão, dinâmicas de grande capacitação institucional e de construção 
de planejamentos estratégicos, tornando-se equivalente à política portuguesa de desen-
volvimento regional. Destacou-se também grande avanço do diálogo político-democráti-
co. Mesmo sem a constituição de governos regionais no continente2,as CCDRs (Comissões 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional), manejando verbas aumentadas, ganharam 
maior capacidade de mobilização. Claro que avaliar em que medida esse diálogo tem in-
fluenciado as decisões políticas nacionais é uma outra questão, mais opaca (tema para pes-
quisas futuras).

Contudo, se o chamado consenso passivo caracterizou os anos iniciais da integração, 
este chegou a um limite com a crise europeia contemporânea. Para além da crise da zona do 
euro, segundo Schmitter (2013), podemos considerar que a União Europeia vive uma crise 
política (em função do alegado déficit democrático) acompanhada pela crise das democra-
cias nacionais.

É conveniente o discurso de que, em geral, as pessoas comuns têm baixo interesse em 
assuntos políticos. O referido contexto de crise, entretanto, agregou um elemento de risco e 

1 Para mais detalhes sobre o desenho da política europeia de desenvolvimento, ver: CASTRO (2018).
2 Portugal é um país unitário com duas Regiões Autônomas (Açores e Madeira).
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trouxe vetores de mudança. Pode ser baixa a disposição em discutir os meandros burocráti-
cos do complexo funcionamento do sistema europeu3. Mas os cidadãos se interessam pelo 
que os afeta diretamente. Talvez um dos elementos que dificulte a passagem de uma insa-
tisfação social difusa para a reivindicação e o estabelecimento de mecanismos efetivos de 
participação cidadã seja a distância que se sente da possibilidade de interferir neste sistema 
complexo e pouco conhecido. De qualquer forma, em Portugal, o debate sobre os caminhos 
políticos e econômicos do país tem sido uma constante na imprensa, nas Universidades e 
em manifestações populares. O aumento gradual dos questionamentos públicos sobre os 
mecanismos e opções nacionais de utilização dos Fundos Estruturais e de Coesão são diver-
sos, com destaque para a crítica recorrente sobre os grandes ganhos de algumas empresas 
e empreiteiras4. 

Certamente, ainda há problemas políticos destacados, entre eles o baixo nível de controle 
relativo à prestação de contas (accountability) e a obscuridade do processo político europeu. 
A total falta de transparência do processo negocial inspira uma reflexão sobre as razões que 
levam a um processo de negociação e decisão ainda tão fechado, talvez resquícios da diplo-
macia secreta e, no caso português, de sua tradição centralizadora. 

Destacaram-se também problemas de implementação. Como os recursos foram destina-
dos seguindo a lógica interna de distribuição orçamentária já estabelecida (por meio do FEF, 
Fundo de Equilíbrio Financeiro, o que passou a ser chamado de fefização), alguns municí-
pios receberam verbas avultadas, maiores que as nacionais, e, algumas vezes, as utilizaram 
em projetos ornamentais, com baixo impacto na dinâmica de desenvolvimento socioeconô-
mico e de custosa manutenção local (que, em alguns casos, tornou-se inviável, o que ficou 
conhecido como o “problema das piscinas”). A reduzida capacidade de visão estratégica 
nas municipalidades se constituiu em uma grande dificuldade operacional, o que pode po-
tencialmente ser reduzido com o estímulo recente ao desenvolvimento de projetos em nível 
intermunicipal. 

No tocante à participação social, uma questão preocupante tem sido a dinâmica de rela-
tivo fechamento do sistema politico partidário português, reduzindo o potencial de participa-
ção política (LOBO, 2013). Mas tal processo tem ocorrido em paralelo com tendências mais 
positivas, estimuladas pela PCEST, de participação dos stakeholders locais no desenho e 
implementação dos Programas Operacionais Regionais (PORs), o que significa a capacida-
de de ampliar a legitimidade europeia pelo input (ou seja, pela ampliação na participação de 
atores sociais). A implementação da política de coesão neste nível regional, mesmo que com 
falhas em termos de planejamento e estratégia, mostrou a importância dos representantes 
locais na concretização de projetos específicos, o que confirmou a hipótese da importância 
fundamental das lideranças na maior ou menor projeção política local. 

O processo político-histórico de tendência descentralizante, relacionado com a necessi-
dade de maior legitimação, informação e recursos locais, assim como os questionamentos 
relativos ao déficit democrático da UE foram impulsos centrais para a construção dos meca-
nismos de governança multinível. Em relação aos efeitos políticos deste tipo de governan-

3 E cabe aqui ressaltar que a relevância pública e o interesse social em determinados temas é também 
um elemento construído social e politicamente.
4 Recentemente, houve uma grande mobilização em Praga, na República Tcheca, contra alegados casos 
de corrupção em fundos europeus. Ver: [https://www.euronews.com/2019/11/16/thousands-expected-at-pra-
gue-protest-against-czech-pm-andrej-babis].

https://www.euronews.com/2019/11/16/thousands-expected-at-prague-protest-against-czech-pm-andrej-babis
https://www.euronews.com/2019/11/16/thousands-expected-at-prague-protest-against-czech-pm-andrej-babis
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ça5, Piattonni (2010) levanta algumas hipóteses específicas a serem testadas: as regiões 
passariam a se mobilizar em nível europeu; a política de coesão estimularia um maior ati-
vismo, em nível europeu, por parte de coalizões (advocacy) transregionais público-privadas; 
como consequência dessas variadas mobilizações, as regiões deveriam ser induzidas a co-
nectarem-se mais intimamente com as respectivas sociedades; e, finalmente, as regiões 
poderiam assim ser empoderadas vis-à-vis seus governos centrais. 

A mudança estrutural estimulada pela governança multinível tem ocorrido de forma gra-
dual, com alterações nas configurações de poder e ampliação do espectro de oportunidades 
políticas. A força restritiva do enquadramento legal europeu evidenciou-se nos casos em 
que os atores locais tinham objetivos muito distintos dos parâmetros comunitários e na defi-
nição, mais recentemente, de prioridades negativas (como tem sido o caso dos investimen-
tos lusos em infraestruturas). A ênfase comunitária passou a ser mais em áreas soft, como 
competitividade e inovação. O processo negocial da Comissão com o Governo Português 
envolveu interlocução ampla, construção de consensos e aprendizado conjunto.

O diálogo avançou, entretanto, as vozes locais mais relevantes foram as dos represen-
tantes municipais e dos stakeholders setoriais, em detrimento de uma representação social 
mais ampla. As autoridades subnacionais conseguiram certa influência nos resultados, via 
Programas Operacionais Regionais (PORs), e ampliaram sua capacidade de mobilização. 
Apesar das regiões portuguesas não terem Escritórios Regionais em Bruxelas (dinâmica in-
fluenciada pela situação de Estado Unitário), os representantes locais exerceram o lobby na 
Representação da Comissão em Lisboa e nas instituições nacionais. Nem sempre desafia-
ram o Governo Central, na maior parte das vezes agiram em paralelo nestas duas instâncias, 
europeia e nacional. A região mais destoante nesse sentido foi a da Madeira. Seu dirigente 
durante 37 anos, Alberto João Jardim, Presidente do Governo Regional da Madeira entre 
1978 e 2015, foi ativo no CoR (Comitê das Regiões6, chegando a ser Vice-Presidente) e nun-
ca se escusou em realizar discursos em desafio a Lisboa. 

Outra hipótese confirmada foi grande estímulo às relações com a sociedade civil. Já o 
processo de empoderamento regional é de mais difícil comprovação no continente, mas 
ocorreu nas Regiões Autônomas com seus ganhos crescentes de autonomia em relação aos 
programas regionais. Ainda assim, estes atores dispuseram de poder decisório reduzido se 
comparados ao governo central, tendo em vista a reduzida dimensão dos PORs diante do 
montante total dos investimentos dos fundos. Em relação à Comissão Europeia, evidenciou-
-se que as competências foram parcialmente partilhadas entre esta e o governo português. 
De acordo com as hipóteses levantadas por Marks (1996), poderíamos inferir que Portugal 
estaria mais sujeito à influência comunitária por ser mais dependente de recursos europeus 
e apresentar relações políticas territoriais pouco institucionalizadas. Mas a participação in-
fluente da Comissão ficou restrita à fase inicial da PCEST (no tocante às definições estraté-
gicas e programáticas), enquanto o governo português dispôs de uma atuação ampla em to-
das as fases, assumindo a responsabilidade pela definição dos projetos (seleção, aprovação 
e monitoramento) e dos parceiros. Em seu conjunto, podemos caracterizar esta dinâmica 
como uma forma de governança multinível assimétrica.

Nesse contexto, um dos maiores desafios foi a relação entre a descentralização, o grau 
de democratização local e a eficiência. Notadamente, a descentralização não se refletiu dire-

5 Para mais detalhes sobre a governança multinível europeia, ver: CASTRO (2016).
6 Órgão de representação das regiões subnacionais na EU. Ver: [https://cor.europa.eu/en].
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tamente em maior grau de democratização, vide o destacado exemplo da não alternância de 
poder na Madeira. Ainda assim, tendo em vista que esta região convergiu para a média euro-
peia, o desempenho de seu governo pode ser considerado eficiente (ainda que, mais recen-
temente, se tenha evidenciado os problemas da dependência externa e da sustentabilidade 
de uma economia especializada em serviços relativos ao turismo). Por outro lado, a região 
Centro demonstrou grande evolução em termos de participação e governança multinível, 
mas esta ainda continua com indicadores socioeconômicos baixos. Além disso, o “proble-
ma das piscinas” evidenciou que uma gestão descentralizada pode ser também ineficiente. 
Agregar descentralização, participação e eficiência nos parece ser o maior desafio da demo-
cracia no presente século. Outro grande desafio da PCEST no presente é aliar competitivi-
dade com inclusão social.

Em termos econômicos, os impactos dos Fundos foram muitos, e destacou-se sua contri-
buição em termos de volume de investimentos. Entre 2000 e 2011, de acordo com o Banco 
Central de Portugal (2012), o país recebeu, em média, receitas da ordem de 1,5 por cento do 
PIB. Em relação à convergência, o PIB per capita português era cerca de 55 por cento da 
média comunitária em 1986, e passou a quase 72 por cento dessa média em 1999 (81 por 
cento da UE-27). Desde então, ocorreu uma queda relativa, e este indicador se estabilizou 
em torno de 77 por cento (da média da UE-27, calculada após a entrada dos dez países do 
leste europeu). 

As diversas intervenções ocorreram destacadamente nos domínios da educação, cultura, 
infraestruturas, saneamento e ambiente, contribuindo para a melhora da qualidade de vida 
dos portugueses que, neste sentido, aproximaram-se dos padrões europeus. A análise de 
casos específicos mostrou que certas ações de formação resultaram em inserção ampliada 
no mercado de trabalho, e que os investimentos criaram riqueza. O governo português (DPP, 
2011) estimou o impacto dos 4 ciclos estruturais (1989-2013) em cerca de 2,4% do PIB. 
Por outro lado, em algumas municipalidades, evidenciou-se certa dificuldade na adaptação 
competitiva e déficit de networking. Os indicadores sociais melhoraram com a redução do 
analfabetismo e da mortalidade infantil, o aumento da esperança média de vida e da taxa de 
escolarização em nível secundário.

Nas últimas décadas, Portugal transformou-se de uma sociedade agrária em uma eco-
nomia baseada na indústria e nos serviços, mas ainda não conseguiu avançar no sentido de 
uma economia do conhecimento competitiva (LAINS e PEREIRA, 2010). Ademais, o aumen-
to da concorrência internacional, em função do aprofundamento da integração regional e da 
aceleração da dinâmica da globalização, foi prejudicial a importantes setores da economia 
portuguesa, em especial os tradicionais. Ainda assim, em função do montante significativo 
de investimentos para a dimensão da economia portuguesa, a PCEST continua se apresen-
tando como uma janela de oportunidades. Podemos afirmar, sem dúvida, que esta política 
foi um dos maiores ganhos que Portugal teve com a integração. Sem estes, a via europeia 
poderia ter se tornado, em larga medida, inviável para os países da coesão, em particular 
para Portugal.

Por outro lado, estas foram intervenções pontuais, não integradas em uma dinâmica de 
articulação econômica europeia (até agora inexistente) e pouco integradas em um amplo 
planejamento estratégico nacional português. Em termos de fatores internos, o salário míni-
mo nacional, que condiciona a maior parte dos salários no país, é muito reduzido e poderia 
ter contribuído mais para o aumento da dimensão do mercado consumidor interno. A este 
elemento, somou-se o fato de Portugal ser mais dependente dos mercados externos, em 
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função da reduzida dimensão de sua economia.

Assim como a integração econômica de Portugal à Europa não foi resultado de uma mu-
dança radical de caminhos e representou mais um elemento de continuidade (da abertura 
econômica e integração institucional que havia começado anteriormente); a política de co-
esão também não conseguiu alterar radicalmente a dinâmica secular portuguesa de atraso 
relativo. Muitos argumentam que, por representar parte pequena do PIB europeu, seria baixa 
a capacidade da PCEST em gerar grandes impactos em nível macroeconômico. Mas se Por-
tugal não tem se mostrado um país tão competitivo, o mesmo tem se repetido em economias 
europeias maiores e mais poderosas, como a França ou a Itália. Na Europa continental, ape-
nas a Alemanha tem se mostrado competitiva pelos restritos padrões econômicos globais 
contemporâneos. Por estes, a China representa a materialização dos objetivos de alta com-
petitividade internacional, mas é questionável se o padrão de vida dos chineses (em termos 
ambientais e de proteção ao trabalho) é maior do que o dos portugueses. Nesse sentido, 
percebe-se que a perseguição incondicional de padrões internacionais de competitividade 
parece servir mais aos interesses do sistema econômico global do que à preocupação com 
a qualidade de vida. 

A propósito, ao olharmos o contexto sistêmico, com a globalização como principal fenô-
meno, não se sabe ao certo como ficarão os países com dificuldades de inserção na eco-
nomia mundial globalizada. Realmente parece que Portugal, assim como outros países de 
reduzida dimensão na dinâmica econômica global, e não sendo um país falido (apresentan-
do menores riscos para os países centrais) tornou-se de pequena relevância ao sistema eco-
nômico, assim como boa parcela da força de trabalho da humanidade. O sistema demanda 
mais consumidores do que cidadãos.

Vendo especialmente de uma perspectiva de países periféricos, a inserção na zona do 
euro garantiu níveis elevados de consumo e evitou assim o aumento do gap. Mas o endivida-
mento tornou-se crônico e o custo social tem sido grande. Sobre o euro, há muitas dúvidas; 
mas não se questionam as vantagens da inserção internacional via mecanismos regionais 
europeus que enfatizaram a redução das assimetrias e a solidariedade, como a PCEST. Em 
Portugal, os grupos políticos mais extremos chegam a questionar a manutenção ou não do 
país na zona do euro, mas não o pertencimento à União Europeia. Sem os fundos europeus, 
certamente, a história da integração econômica de Portugal à economia global seria mais 
trágica.

Nós, brasileiros, passamos por fases de altíssimo endividamento externo. Por conjun-
turas e estruturas que não cabem ser explicitadas aqui, conseguimos gradativamente nos 
afirmar. Mas o risco é permanente. Quanto aos portugueses, procuram insistentemente os 
meios para se tornarem mais competitivos, mais inseridos na economia global e mais produ-
tivos. Há sempre a possibilidade de crescer, mas não de forma tão rápida como parece exigir 
o mercado. A emissão bem sucedida de títulos da dívida foi garantida pelo Banco Central 
Europeu, mas o panorama de um muito longo endividamento tornou-se um tanto sombrio 
para os portugueses.

Por outro lado, é reconhecido o espaço português no movimento das singularidades, es-
pecificidades e regionalidades, acompanhado por uma ampliação dos circuitos do turismo 
global, que tiveram significativos resultados impulsionando o caminho da convergência na 
Madeira e no Algarve. Além disso, o governo português tem advogado a venda de energia 
renovável para os europeus por meio da construção de redes de conexão intereuropeias. 
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Este parece ser um quadro mais positivo para o aprimoramento da inserção internacional 
lusa. Mas os custos iniciais devem ser pagos pela UE, sobretudo via o apelo à notória sen-
sibilidade ambiental nórdica. Veremos então, nos próximos anos, o quão sério são o apreço 
ambiental e a solidariedade europeia. Em termos regionais, confirmou-se a força dos cen-
tros, com a convergência de Lisboa. Entretanto, grande parte do país, Norte, Centro, Alentejo 
e Açores, tem se mantido em relativa estagnação econômica.

Sabe-se que uma das melhores formas de minorar problemas de pequenos países com 
dificuldades de inserção na economia global são os mecanismos regionais – tendo em vista 
a inexistência de mecanismos globais e a dificuldade em estabelecê-los. Além disso, a es-
cala nacional tornou-se pequena na era da globalização, mas a escala global ainda parece 
demasiadamente extensa e problemática no sentido de construir mecanismos imediatos efi-
cientes para os problemas desta nova era. Assim, entende-se que os mecanismos europeus 
foram vitais para a inserção portuguesa na dinâmica regional/global, ainda que insuficien-
tes. O aspecto da redução de assimetrias pode não ter sido tão relevante, mas o estabeleci-
mento de uma política europeia de desenvolvimento regional representou um dos maiores 
avanços mundiais nesta área e provavelmente será um elemento constituinte da sociedade 
internacional neste novo milênio. 

A política estrutural europeia, em sendo recente e localizada, não conseguiu alterar radi-
calmente o processo histórico de desenvolvimento econômico nacional/regional português 
e de sua inserção na dinâmica europeia. Fatores internos e externos mais amplos e comple-
xos levaram à gradual mudança estrutural da economia portuguesa, e a PCSET contribuiu 
pontualmente com algumas mudanças recentes. Tal discussão, sobre as causas históricas e 
fatores sistêmicos do menor desenvolvimento relativo português, foi tema central do debate 
intelectual nacional e tem sido revisitado o debate recente, com importantes releituras.

Finalmente, para concluir, destacamos um breve mapa da necessária utopia, uma res-
posta possível em nível normativo. Vendo o cansaço português, ressalta-se ainda mais a im-
portância dos ideais em reinventar projetos e estratégias de renovação. Um dos elementos 
centrais desse caminho pode ser a política europeia de desenvolvimento regional – arejada. 
De forma normativa, entende-se que seria importante uma maior focalização dos fundos e a 
definição de objetivos muito mais específicos. Começando pela perspectiva local (“bottom-
-up”) identificando os talentos e possibilidades regionais, o ideal seria estimular a construção 
de uma teia regional e europeia de complementaridades, via integração produtiva, culmi-
nando com uma visão e formulação política ampla (top-down), assim poderia se chegar aos 
ideais já enunciados no acervo comunitário de desenvolvimento regional harmônico. O de-
safio é, como sempre, superar os ditames do grande sistema europeu de poder, dos grandes 
lobbies e rotinas já estabelecidas, onde as continuidades parecem sempre mais relevantes 
do que as rupturas. A Europa poderia mudar, mas o ceticismo tem imperado nesse momento 
de crise. Estar no olho do furacão dificulta uma visão de longo prazo, fato evidenciado pela 
força dos imediatismos português e europeu. Contudo, navegar é preciso. É fundamental 
encontrar uma solução para a crise da dívida soberana e superar o ceticismo. Criar novas 
utopias e persegui-las. Neste sentido, o aprimoramento pragmático da política de coesão é 
um elemento essencial. Encontraremos, certamente, outros erros nestes novos caminhos, 
mas, dificilmente, serão repetidos os velhos erros.



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

1717

1. REFERÊNCIAS

CASTRO, Aline Contti (2016). Leituras sobre o Regionalismo Europeu e a Emergência 
da Governança Multinível. REVISTA BRASILEIRA DE INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA EM 
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Resumo: O artigo tem como objetivo mostrar as conquistas legais que o enfrentamento 
da violência contra as mulheres brasileiras obteve no transcorrer da história, sobretudo a 
partir da democratização do país em 1988, que viabilizou o desenvolvimento de diversas po-
líticas públicas no sentido de garantir às mulheres a igualdade perante as leis. Identificam-se 
as políticas que o Brasil tem adotado para cumprir com as diretrizes estipuladas pelas leis a 
partir da Constituição Federal de 1988 e se analisam os resultados alcançados. Destaca-se 
a promulgação, em 2006, da Lei Maria da Penha, que imprimiu um novo paradigma de 
atenção às mulheres em situação de violência, criando procedimentos específicos para a 
atuação dos diversos serviços de atendimento, entre os quais, as delegacias (comuns ou 
especializadas). Registra-se ainda que, mesmo que a legislação disponha que as mulheres 
têm direitos iguais aos homens, o país ocupa, de acordo com o Mapa da Violência de 2017, 
o quinto lugar em feminicídios de mulheres e o primeiro em mortes de mulheres negras, o 
que nos coloca em posição de fragilidade social e indica a urgência de se discutir séria e 
amplamente o assunto. 

Palavras-chave: Feminicídio. Políticas públicas. Evolução legal.
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O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
E O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES:
HISTÓRIA, MEMÓRIA E LEGISLAÇÃO.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo conta com a ajuda de dados recolhidos de Institutos de Pesquisas 
Nacionais, Organismos Internacionais, livros e artigos científicos sobre o tema, e mostra que 
a implantação do Estado Democrático de Direito viabilizou politicas públicas e sociais que 
reduziram o quadro de mortes, violência simbólica, física e psicológica que acometem mi-
lhares de mulheres brasileiras. Esses dados revelam, contudo, que essa violência persiste, 
vitimando, sobretudo, as mulheres negras, o que justifica a discussão sobre o assunto.

O Brasil-colônia teve sua legislação inicialmente constituída pelas Ordenações Filipinas1, 
a mesma que existia em Portugal e que vigorou no Brasil até 1916. De acordo com essas 
Ordenações, as mulheres deveriam ser tuteladas na vida civil, devido a sua “fraqueza de 
entendimento”. As Ordenações Filipinas deixam de reger a sociedade brasileira a partir da 
publicação do Código Civil de 1916.

Isso significa que estivemos sob sua vigência no Período colonial (1500-1822), durante 
o Primeiro reinado (1822-1831), o Período regencial (1831-1840), o Segundo reinado (1840-
1889) e até parte da República, ou seja, por mais de 389 anos. No que diz respeito à evolu-
ção legal no sentido de dar às mulheres algum tipo de proteção, o Código Civil de 1916, que 
substituiria a prática da violência contra as mulheres, não melhorou em nada os direitos das 
filhas e esposas, porque deu continuidade à hierarquização entre os membros adultos da 
família, com a prevalência do pátrio poder (pertencente ao pai/marido) e a permanência da 
incapacidade da mulher casada. 

O Código Civil Brasileiro de 1916, instituído pela Lei n°. 3.071 de 1° de janeiro de 19162, 
também conhecido como Código Beviláqua, em homenagem a seu principal autor, prevale-
ceu no Brasil de 1916 até 2003, o que significa que esteve em vigor por 87 anos, garantindo 
a perpetuação da política de violência contra as mulheres. 

Este artigo constata, dentre outras coisas, que a cultura da violência contra as mulheres 
existe em razão da legalização, por quase 500 anos, dessa prática. Assim, na estrutura pa-
triarcal arraigada na sociedade e em suas instituições, houve a legalização da diferenciação 

1 Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242733>. Acesso em: 24 SET. 2019. 
2 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3071-1-janeiro-
-1916-397989-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 24 SET. 2019. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/242733
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3071-1-janeiro-1916-397989-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/lei-3071-1-janeiro-1916-397989-publicacaooriginal-1-pl.html
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de tratamento entre as sexualidades, e a violência acabou sendo naturalizada, legitimada e 
perpetuada.

Dentre algumas imagens que encontramos nas Ordenações Filipinas, que se encontram 
digitalizadas, selecionamos àquelas que são pertinentes ao tema estudado, do quarto livro, 
que trata dos comportamentos das pessoas, a saber: “TITULO IV, Do Infiel (que não crê ou 
segue a leis de Christo), que dorme com alguma Christã (passar a noite na mesma cama), e 
do Christão, que dorme com infiel”, que está na página 1164.

No “TlTULO XV, Do que entra em Mosteiro, ou tira Freira, e dorme com ella, ou a recolhe 
em casa”, vemos que deve pagar ao Mosteiro 100 cruzados (p. 1164). E na página seguinte, 
“Do que dorme com a mulher, que anda no Paço, ou que anda com alguma pessoa para 
dormir com mulher virgem ou viúva honesta, ou scrava branca de guarda”, lemos que perde 
a fazenda. 

Mais adiante temos: “TITULO XXII. Do que casa com mulher virgem, ou viúva que estiver 
sob poder de seu pai, mãi, avô, ou senhor, sem sua vontade” (p. 1172). Nesse último caso o 
que chama a atenção é que o homem que fizesse isso perderia a fazenda, desde que o fi-
zesse sem autorização dos “donos” de tais mulheres, o que significa que poderia fazê-lo, se 
fosse para isso autorizado. Observemos o que afirma Baseggio e Silva (p. 25): 

Basta ver que no Brasil de 1650 não existiam tabus como o da virgindade obrigatória até o ca-
samento. Quebrado em tempos modernos, esse tabu ainda estava por nascer em 1600, e até 
o século XVIII era difícil achar alguém que se casasse sem antes ter tido relações sexuais. Mas 
o motivo era bem diferente do atual. É que, naquela época, ter filhos era muito importante. A 
mulher precisava provar ao homem que era fértil, engravidando antes do compromisso, uma re-
gra consentida por toda a comunidade — inclusive pela Igreja, desde que tudo terminasse em 
casamento. 

Poderíamos citar muitos títulos que pertencem ao Ordenamento, entretanto eles mostra-
riam que a mulher era posse dos homens da família a que pertenciam, restando àquele que 
detinha a posse legal, e somente a ele, decidir o que fazer a ela. Isso mostra que a mulher 
não tinha quaisquer direitos sobre sua vontade. E assim surgiu a relação machista, de con-
veniência dos maridos, nas quais as mulheres eram objetos, ou em outros termos, a partir de 
então a cultura de violência contra as mulheres se constituiu. 

2. A CULTURA DA VIOLÊNCIA

Como vimos, por quase 500 anos, o marido era o chefe da sociedade familiar, com ple-
nos poderes de representação legal dos membros da família, da fixação de domicilio, da 
autorização para o trabalho da mulher, da administração dos bens. O esposo podia inclusive 
humilhar e violentar a cônjuge, sem que isso fosse considerado crime. 

A Constituição republicana de 19343 possibilitou que as mulheres tivessem reconhecidos 
alguns direitos, tais como o princípio da igualdade entre os sexos, a proibição da diferença de 
salários, a assistência médica à gestante, dentre outros pontos. Vejamos: 

3 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 
29 AGO. 2019.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
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CAPÍTULO II
Dos Direitos e das Garantias Individuais

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilida-
de dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimen-
to, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias 
políticas.

Contudo, em 1937, aconteceu a implantação da ditadura do Estado Novo no Brasil e o 
texto constitucional foi modificado, excluindo a parte que garantia às mulheres a igualdade 
entre os sexos. Isso significa que quando entra em vigor a “Constituição Polaca”4, a Cons-
tituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937, durante o período ditatorial, os direitos das 
mulheres sofreram um retrocesso.

Esses direitos, na Constituição, duraram, portanto, apenas três anos. Não obstante, no 
Código Penal de 19405, tivemos progressos no que se refere à liberdade da mulher em rela-
ção ao cônjuge, isto é, o homem deixou de ter direito sobre o corpo da companheira. Depois 
disso, a Lei nº 4.1216, de 27 de agosto de 1962, dispunha sobre a situação jurídica da mulher 
casada:

Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da 
mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). Compete-lhe: 
I - A representação legal da família; 
II - a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir ad-
ministrar, em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto, antenupcial (arts. 178, § 9º, nº 
I, c, 274, 289, nº I e 311); 
III - o direito de fixar o domicílio da família ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher ao Juiz, 
no caso de deliberação que a prejudique; 
IV - prover a manutenção da família, guardadas as disposições dos arts. 275 e 277.

A mulher passou, com a referida lei, a ministrar a família, quer dizer, o marido era o chefe 
da família, mas com a colaboração da mulher. Tivemos algum avanço com o Código Penal 
de 1940, que trata dos crimes passionais, pois tais agressões antes disso eram permitidas, 
com a alegação de legítima defesa da honra, mas no Código Penal de 19407, em seu art. 
28, houve a determinação de que “a emoção ou a paixão não excluem a responsabilidade 
penal”.

Durante todo o período militar (1964-1985), os avanços no que se refere à proteção e aos 
direitos da mulher estiveram reprimidos. Isso significa que no regime ditatorial, a violência de 
gênero foi tolerada, ainda que não declaradamente e, somente com o fim da ditadura no Bra-
sil, com a mudança do regime e a Constituição de 19888, tivemos os direitos e as obrigações 
igualitários entre homens e mulheres novamente reconhecidos e aprimorados. 

4 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 
29 AGO. 2019.   
5 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 29 
AGO. 2019.    
6 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-
-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 29 AGO. 2019.  
7 Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-de-
zembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 29 AGO. 2019. 
8 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 29 
AGO. 2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2848-7-dezembro-1940-412868-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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3. O AVANÇO DOS DIREITOS E DA PROTEÇÃO DAS MULHE-
RES NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

A Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher, que ocorreu em 1975 na Cida-
de do México, representa uma espécie de marco para o início da construção dos direitos 
e da proteção das mulheres. A partir de então, ocorreu a aprovação da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, 1979). Mas foi 
a Constituição brasileira de 1988 que possibilitou a conquista de direitos das mulheres em 
várias áreas. 

Em razão da redemocratização do país, após a promulgação da Constituição de 1988, os 
movimentos feministas levaram suas demandas aos governos estaduais, que haviam tido 
sua eleição pelo voto direto restaurada desde 19829, e tivemos muitos progressos em todo 
território nacional, possibilitando uma real evolução no que diz respeito ao direito e à prote-
ção das mulheres vítimas de violência. Vejamos o que reza a Constituição:

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Sem embargo, somente em 1991, a legítima defesa da honra10 foi afastada através de 
decisão do Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro José Cândido de Carvalho Filho, con-
forme apresentamos:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. DUPLO HOMICIDIO PRATICADO PELO MARIDO 
QUE SURPREENDE SUA ESPOSA EM FLAGRANTE ADULTERIO. HIPOTESE EM QUE NÃO 
SE CONFIGURA LEGITIMA DEFESA DA HONRA. DECISÃO QUE SE ANULA POR MANIFESTA 
CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, PARAGRAFO 3., DO CPP). 11

Em 1995, A Lei n° 9.099/9512, que instituiu os juizados especiais, de certa maneira, vol-
tou a trivializar a violência contra a mulher, uma vez que, os casos de agressões físicas ou 
verbais que se enquadrassem como lesão corporal leve, injúria ou ameaça, dentre outros 
com pena privativa de liberdade máxima de até dois anos prevista na lei penal, passaram a 
receber sanções como multa, pagamento de cestas básicas e prestação de serviços comu-
nitários, aplicadas aos parceiros que praticassem tais delitos, o que fez com que a mulher 
ficasse muito exposta ao risco de violência e à insegurança, uma vez que muitos agressores 
passaram a sentir como se tivessem uma “permissão” para agredirem suas parceiras. Eles 
pagavam a cesta básica, o processo era arquivado e voltavam a agredi-las. Isso significa 
que, embora tivéssemos os direitos constitucionalmente garantidos, na prática eles não 

9 Lembramos aqui que em novembro de 1982 ocorreu a eleição dos governadores que administrariam 
seus Estados por quatro anos, sendo a primeira eleição direta de governador de estado desde a década de 1960. 
10 Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/597202/recurso-especial-resp-
-1517-pr-1989-0012160-0>.  Acesso em: 29 AGO. 2019.
11 Superior Tribunal de Justiça, RECURSO ESPECIAL: REsp. 1517 PR 1989/0012160-0.
12 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>.  Acesso em: 29 AGO. 2019.   

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/597202/recurso-especial-resp-1517-pr-1989-0012160-0
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/597202/recurso-especial-resp-1517-pr-1989-0012160-0
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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eram respeitados. 

4. A LEI MARIA DA PENHA, HISTÓRICO E CONTEXTO DE ELA-
BORAÇÃO

O percurso histórico da legislação do Brasil mostra a percepção patriarcal e machista 
que grassou entre os legisladores (homens em sua quase totalidade), resultando no enten-
dimento de que ao marido estava subordinada a mulher, e que a ele cabia o direito de dispor 
da companheira como lhe aprouvesse, podendo ele infligir-lhe castigos de toda ordem, che-
gando, não raras vezes, ao assassinato. O Código Civil, que vigorou de 1916 a 2002, ainda 
considerava as mulheres casadas como incapazes. 

Não é de surpreender que tais delitos ainda aconteçam, e com frequência impensável, 
já que durante séculos foram tolerados. Além disso, às mulheres não se davam os direi-
tos de reclamarem de sua condição, e a violência que sofriam estava autorizada pelos que 
interpretavam as leis. Com a Constituição de 1988 esse estado de coisas deixou de ter a 
complacência da lei, que rezava, agora, a igualdade de homens e mulheres em todos os 
níveis. Sabe-se, no entanto, que uma lei não altera comportamentos cultivados por séculos 
e a violência de gênero persiste em desafiar um país que se quer moderno.  Mas as pessoas 
que acreditam num mundo justo para todos os seres se envolvem na luta para a mudança 
cultural. Vejamos:

Resumindo, a categoria do feminicídio13 permite tornar patente que muitos casos de mortes não 
naturais em que as vítimas são mulheres não são fatos neutros nos quais o sexo do sujeito pas-
sivo é indiferente, mas ocorre com mulheres precisamente por que são mulheres, como con-
sequência da posição de discriminação estrutural que a sociedade patriarcal atribui aos papéis 
femininos14 (COPELLO, 2012, p. 122).

A legislação que trata da criminalização da violência contra as mulheres inicia ideologi-
camente a partir de 1994, com a ratificação pelo Brasil, na ordem internacional, da Conven-
ção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, a conhecida 
Convenção de Belém do Pará, a qual se tornou juridicamente obrigatória no Direito interno 
brasileiro a partir de sua promulgação pelo Decreto nº 1.97315, de 1º/08/1996. A referida 
Convenção obrigou os Estados signatários a criarem condições reais para o rompimento do 
ciclo de violência contra as mulheres. Observemos o artigo 7º da mencionada Convenção:

Artigo 7º - Os Estados Membros condenam todas as formas de violência contra a mulher e con-
cordam em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas orientadas e prevenir, 
punir e erradicar a dita violência e empenhar-se em:
§1. Abster-se de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher e velar para que as au-
toridades, seus funcionários, pessoal e agentes e instituições públicas se comportem conforme 
esta obrigação. 

13 Devido ao alto número de assassinatos de mulheres em virtude do gênero foi aprovada a Lei 13.104, em 
9 de março de 2015, a chamada Lei do Feminicídio.
14 Disponível nas “Diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes 
violentas de mulheres” (p.19). 
15 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm>.  Acesso em: 29 
AGO. 2019.    

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm
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§2. Atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher.

Conforme visto acima, a Lei nº. 9.099/199516, publicada em 26 de setembro de 1995, 
criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e impactou diretamente nos casos de violên-
cia doméstica contra as mulheres, visto que, embora não tenha sido pensada para atender 
as especificidades da violência contra as mulheres, tais delitos passaram a ser denomina-
dos de infrações de menor potencial ofensivo, portanto, sujeitos a regras mais simples e de 
resolução rápida. Constata-se que a Lei 9.099/95 não se compromete com a proteção dos 
direitos das mulheres, isso porque não apresenta medidas que garantam sua integridade 
física e emocional (artigo VII, “d”, Convenção de Belém do Pará), ou seja, a lei ainda se mostra 
ineficiente no que diz respeito à proteção da vitima de violência. 

Conceituando-se agora com mais detalhe as infrações penais de menor potencial ofen-
sivo, trata-se de quaisquer contravenções penais ou crimes com pena máxima cominada 
(prevista em lei) de até dois anos, os quais constituíam a maioria dos delitos cometidos con-
tra as mulheres no ambiente doméstico e familiar.  De acordo com Calazans e Cortes (p. 42):

No balanço dos efeitos da aplicação da Lei 9.099/95 sobre as mulheres, diversos grupos femi-
nistas e instituições que atuavam no atendimento a vítimas de violência doméstica constataram 
uma impunidade que favorecia os agressores. Cerca de 70% dos casos que chegavam aos juiza-
dos especiais tinham como autoras mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, 90% 
desses casos terminavam em arquivamento nas audiências de conciliação sem que as mulheres 
encontrassem uma resposta efetiva do poder público à violência sofrida. Nos poucos casos em 
que ocorria a punição do agressor, este era geralmente condenado a entregar uma cesta básica 
a alguma instituição filantrópica.

À época, os juizados especiais incluíam no mesmo patamar diferenças entre motoristas 
ou vizinhos, discussões sobre cercas ou animais e lesões corporais em mulheres por parte 
de companheiros ou maridos. Por conseguinte, a violência contra as mulheres era vista de 
forma diminuta, assim, a mulher vítima, que poderia correr risco de morte, não era ouvida ou 
assistida. 

A lei brasileira não considerava a complexidade que envolve a violência contra as mu-
lheres, pois definiu os delitos em razão da pena cominada e não do bem jurídico tutelado, ou 
seja, não compreendeu a natureza diferenciada da violência doméstica, o que mostrou certa 
banalização da violência de gênero.

A Convenção de Belém do Pará17 definiu a violência contra a mulher como uma violação 
de direitos humanos, sendo considerada uma ofensa à dignidade humana e uma manifesta-
ção ilegal das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. Segue 
um trecho da referida Convenção:

CAPÍTULO I
DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 1
Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou 
conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.
Artigo 2

16 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>.  Acesso em: 29 AGO. 2019.    
17 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm>. Acesso em: 14 
OUT. 2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm
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Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica:
a.       ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, 
quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre 
outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual;
b.       ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, 
o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio 
sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qual-
quer outro local; e
c.       perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra.

No Congresso Nacional brasileiro havia propostas de reformas pontuais da legislação, 
mas que não contemplavam a prevenção e proteção integral das mulheres em situação de 
violência. Grande parte dos países latino-americanos seguiam as recomendações do Comitê 
CEDAW, da ONU e da OEA, quanto à criação de uma lei específica para esses casos. 

O Brasil foi o 18º país latino-americano a elaborar uma lei integral e específica para re-
gular a aplicação dos delitos cometidos contra as mulheres. O que significa que houve um 
atraso em relação aos países vizinhos no tocante a reconhecer que a violência contra as 
mulheres era um tema urgente. Além disso, é um problema que tem uma abrangência muito 
maior, conforme afirmou Kofi Annan – ex-Secretário-Geral da ONU :

A violência contra as mulheres causa enorme sofrimento, deixa marcas nas famílias, afectando 
as várias gerações, e empobrece as comunidades. Impede que as mulheres realizem as suas 
potencialidades, limita o crescimento económico e compromete o desenvolvimento. No que se 
refere à violência contra as mulheres, não há sociedades civilizadas18.

Tudo o que foi afirmado significa, entre outras coisas, que a violência contra as mulheres 
está em vários países, e que esta situação precisa sair do privado e vir a público; portanto, as 
discussões sobre o tema são imprescindíveis e de interesse da Sociedade e do Estado. Dian-
te desse pressuposto, houve pareceres contrários à manutenção da Lei nº 9.099/95 como 
sendo aplicável aos delitos que configuram a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tais pareceres foram elaborados pelo Consórcio Nacional de Organizações que elaborou 
o anteprojeto de Lei Maria da Penha (Cepia, Cfemea, Cladem e Themis), pela então Subpro-
curadora da República Ela Wiecko de Castilhos, e pela Articulação de Mulheres Brasileiras.

O documento Diretrizes Nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de 
gênero as mortes violentas de mulheres (feminicídios), elaborado pelo Escritório Regional do 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), em colabora-
ção com a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 
Mulheres (ONU Mulheres), através de seu Escritório Regional para América Latina e Caribe, 
se enquadra na Campanha do Secretário-Geral “UNA-SE pelo fim da violência contra as 
mulheres19”, e aponta alguns dados que mostram a ineficiência do sistema na página 15: 

Desde os anos 1980, e por pouco mais de duas décadas, as iniciativas governamentais para 
combater a violência contra as mulheres continuaram a se desenvolver de forma fragmentada e 
com baixa institucionalidade, resultando em respostas pouco efetivas e eficazes para prevenir a 
violência e proteger as mulheres.

18 Disponível em: <https://www.unric.org/pt/actualidade/7453>.  Acesso em: 29 AGO. 2019.    
19 Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminici-
dio .pdf>.  Acesso em: 29 AGO. 2019.

https://www.unric.org/pt/actualidade/7453
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio .pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio .pdf
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Contudo, o documento afirma que, com a criação da Secretaria Especial de Políticas para 
Mulheres da Presidência da República, em 2003, pela primeira vez o país passou a ter uma 
Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, cujas ações pressu-
põem a abordagem integral, intersetorial, multidisciplinar, transversal e capilarizada, sendo 
desenvolvidas de forma articulada e colaborativa entre os poderes da República e os entes 
federativos (p.15). 

A Lei n° 10.788/2003 estabeleceu a notificação compulsória, no território nacional, de 
todo caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados. O crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, sofreu alterações 
explícitas pela Lei n° 10.886, de 17 de junho de 2004, a qual criou um tipo especial de lesão, 
denominado “Violência Doméstica”, previsto no § 9º do art. 129 do CPB.

Em 07 de agosto de 2006, finalmente, depois de inúmeros casos de violência contra a 
mulher, tivemos a promulgação da Lei nº 11.340, a “Lei Maria da Penha”, que estabeleceu 
para o Estado e para a Sociedade um novo paradigma de atenção às mulheres em situação 
de violência, criando procedimentos específicos para a atuação dos diversos serviços de 
atendimento, entre os quais, as delegacias (comuns ou especializadas). 

A Lei Maria da Penha foi criada para proteger a mulher da violência doméstica e familiar, 
nos casos em que exista ou tenha existido entre ela e a pessoa agressora uma relação de 
afetividade, de parentesco (sanguíneo, por afinidade ou por vontade expressa) ou de coa-
bitação (convivência na mesma unidade doméstica. A vítima tem que ser necessariamente 
mulher, mas o agressor não tem que ser necessariamente homem, bastando que haja uma 
relação de desigualdade física agressor-vítima e uma relação de hipossuficiência/inferiori-
dade física da vítima, para que esteja configurada uma situação de violência contra a mulher 
abrangida pela Lei Maria da Penha.

A lei já passou por várias mudanças desde a sua criação, dentre as quais, aquela que 
obriga o agressor a ressarcir o Sistema Único de Saúde por custos com vítimas de violência 
doméstica.

No documento da implementação do Protocolo Latino-americano para investigação das 
mortes violentas de mulheres por razões de gênero no Brasil, realizado pela entidade das 
Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres – ONU Mu-
lheres, a Lei Maria da Penha aparece com reconhecimento pelas Nações Unidas como uma 
das legislações mais avançadas do mundo no tratamento dessa matéria20.

Conforme consta na lei, está prevista a criação dos Juizados Especiais de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM) e da Equipe Multidisciplinar de Atendimento à 
Mulher, no âmbito do Poder Judiciário. Demais disso, a lei também prevê a implementação 
de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de 
Atendimento à Mulher. Ressalte-se que a Política Pública da Lei Maria da Penha pressupõe 
tanto a proteção da mulher vítima de tais situações quanto o enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, abrangendo diversas ações, entre as quais uma inte-
gração operacional entre os diferentes serviços de atendimento às mulheres no âmbito da 
Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública) com as áreas de seguran-
ça pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. 

20 Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminici-
dio_FINAL.pdf>. Acesso em: 14 OUT. 2019.

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio_FINAL.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio_FINAL.pdf
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Tais mecanismos proporcionam maior proteção às vítimas de violência, mas ainda há 
muito o que fazer para coibir tais delitos. Ratifique-se que a violência doméstica engloba 
todo tipo de agressão praticada entre os membros que habitam um ambiente familiar e co-
mum. Pode acontecer entre pessoas com laços de sangue (como pais e filhos), ou unidas de 
forma civil (como marido e esposa ou namorado e namorada, por exemplo). De acordo com 
o Mapa da violência contra a mulher 201821: 

A cada 17 minutos uma mulher é agredida fisicamente no Brasil. De meia em meia hora alguém 
sofre violência psicológica ou moral. A cada 3 horas, alguém relata um caso de cárcere privado. 
No mesmo dia, oito casos de violência sexual são descobertos no país, e toda semana 33 mulhe-
res são assassinadas por parceiros antigos ou atuais. O ataque é semanal para 75% das vítimas, 
situação que se repete por até cinco anos. Essa violência também atinge a parte mais vulnerável 
da família, pois a maioria dessas mulheres é mãe e os filhos acabam presenciando ou sofrendo 
as agressões. (p.6).

Através dos estudos dos dados que acessamos, como o Mapa da violência contra as 
mulheres de 2017 e 2018, vimos que as relações afetivas e familiares, as quais deveriam 
desenvolver-se em contextos de segurança, são na verdade o foco para a ocorrência de atos 
intimidatórios e violentos. Igualmente, observamos que os homens, movidos pelos valores 
patriarcais que outrora eram amparados legalmente, continuam subjugando as ações e as-
pirações femininas por meio da força. 

5. A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO ESPÍRITO SANTO: SITUAÇÃO 
ATUAL

No Espírito Santo ocorreu um decréscimo no número de mortes violentas de mulheres: 
em 2018 foram 92 vítimas ao passo que em 2017 tivemos 127 mulheres. Os dados mostram 
que o número de mortes caiu, comparando-se os dois últimos anos, o que não significa, no 
entanto, que os números sejam tranquilizadores, pois as ocorrências são ainda estarrecedo-
ras. De acordo com o levantamento do MPES22, até 2012, 

o estado aparecia como campeão na taxa de homicídios femininos no país. Embora tenha apre-
sentado crescimento entre 2016 e 2017, parece ter havido uma redução consistente da violência 
letal contra as mulheres no estado, provavelmente reflexo das diversas políticas públicas imple-
mentadas pelo governo no período e que priorizaram o enfrentamento da violência baseada em 
gênero. (p. 36).

O sistema da Lei Maria da Penha abrange, dentre outras ações, a promoção de estudos 
e pesquisas, estatísticas e outras informações; a elaboração de campanhas educativas de 
prevenção e de conscientização; a capacitação permanente dos profissionais que atuam nos 
órgãos de segurança pública (Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros) 
e nos órgãos do sistema de justiça (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública), 
quanto às questões de gênero, raça e etnia.

21 Disponível em: <https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmu-
lher-compactado.pdf>. Acesso em: 14 OUT. 2019.
22 Disponível em: <https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/56712be2-15bf-42bf-b858-d0c-
3899d7a35.pdf>. Acesso em: 27 SET 2019. 

https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmulher-compactado.pdf
https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmulher-compactado.pdf
https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/56712be2-15bf-42bf-b858-d0c3899d7a35.pdf
https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/56712be2-15bf-42bf-b858-d0c3899d7a35.pdf
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O Espírito Santo, representado pela Secretaria de Segurança Pública, tem capacitado 
permanentemente profissionais que atuam nos casos de violência doméstica e familiar con-
tra a mulher. O treinamento foi defendido pelos movimentos de mulheres e feministas desde 
a criação das delegacias especiais, com vistas ao atendimento humanizado e qualificado às 
mulheres em situação de violência.

A habilitação dos agentes faz parte de um dos eixos da prevenção e assistência previstos 
na Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, cuja execução está vin-
culada às parcerias com estados e municípios. A Secretaria de Estado da Segurança Pública 
e Defesa Social do Governo apresenta dados estatísticos que comprovam o alto índice de 
mulheres vítimas de violência e homicídios. Confira-se o gráfico23 abaixo:

No Estado temos, instituída oficialmente pelo Decreto nº 3958-R, de 31 de março de 
2016, a Gerência de Proteção à Mulher, que atua desde 2015 com o objetivo de fortalecer as 
ações e projetos da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social voltados ao enfrenta-
mento da violência de gênero contra a mulher. 

Ações de segurança foram implantadas, tais como: formação continuada, visitas tran-
quilizadoras, casa de abrigo estadual, grupo reflexivo “Homem que é Homem”. Na Forma-
ção Continuada, policiais são treinados para as Visitas Tranquilizadoras e na formação dos 
soldados foi incluída a disciplina “Aspectos psicossociais da Lei Maria da Penha”. A Casa 
Abrigo Estadual “Maria Cândida Teixeira” (CAES) é atualmente o único equipamento de alta 
complexidade para proteção da mulher em risco iminente de morte, devido à situação de 
violência doméstica e familiar.

Além das mulheres vitimadas pela violência, a Casa acolhe também seus filhos menores 
de 12 anos e incapazes em local sigiloso e por tempo máximo de 03 meses. No local são ofe-
recidos atendimento médico, jurídico e psicossocial às mães e filhos, além de acompanha-
mento pedagógico e recreação para as crianças. O encaminhamento das mulheres à CAES 
é realizado apenas pelas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher e Centros 
de Referência, em acordo com o regimento interno da Casa. Desde sua criação, a CAES já 
abrigou mais de 1000 pessoas.

No programa espírito-santense há também o Grupo Reflexivo “Homem que é Homem”. 
Tal grupo conta com um projeto de reflexão e responsabilização para homens autores de 
violência doméstica familiar desenvolvido pela Polícia Civil e tem por objetivo contribuir para 
a redução do índice de reincidência de violência doméstica. 

23 Taxa de Homicídios por 100 mil mulheres ao ano no Espírito Santo.  Fonte: SESP (homicídios); IBGE 
(censos e estimativas populacionais).
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Os autores de violência doméstica participam de um ciclo de encontros nos quais são 
debatidos temas voltados para desconstrução de ideias sexistas e machistas, estimulando-
-se formas pacíficas de lidar com os conflitos. Essa ação é de suma importância, visto que 
a partir dessa conscientização ocorre a mudança cultural, fator primordial na transformação 
de costumes arraigados. Os encontros são conduzidos por equipe psicossocial da Polícia 
Civil. Iniciado em 2015 atendendo a homens da região da Grande Vitória, em 2016 o Projeto 
começou a ser ampliado, passando a atender municípios do interior do Estado. Neste ano, 
está havendo quase 65% de adesão voluntária aos grupos. 24

Neste artigo, ainda que de modo sintético, verifica-se a existência de um suporte ofere-
cido pelas políticas de Estado de que constam prevenção, assistência e repressão, mas é 
premente que, além disso, sejam implementadas ações de cunho educativo constantes, já 
que a sociedade patriarcal fez os homens se sentirem autorizados a praticarem tais delitos 
por séculos, uma vez que a ideologia sexista que reinou desde a antiguidade também fez 
com que os homens se sentissem proprietários das mulheres, as quais também eram vistas 
como pessoas inferiores e incapazes. 

Vejamos o mapa do feminicídio25 atualizado:

Vemos ainda um quadro alarmante de mortes e violências contra as mulheres, mesmo 
com vigência da Lei Maria da Penha26, e dentro desse número, levamos em consideração 

24 Disponível em:  <https://sesp.es.gov.br/grupo-reflexivo-homem-que-e-homem>. Acesso em: 29 AGO. 
2019.
25 Disponível em: <https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmu-
lher-compactado.pdf>. Acesso em: 29 AGO. 2019
26 A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,  cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

https://sesp.es.gov.br/grupo-reflexivo-homem-que-e-homem
https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmulher-compactado.pdf
https://pt.org.br/wp-content/uploads/2019/02/mapa-da-violencia_pagina-cmulher-compactado.pdf
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que a mudança cultural é um processo lento que precisa de reforço constante para que seja 
efetivado. Nesse ponto, acreditamos que a implantação das leis é importante, mas o que 
precisa ser erradicada de fato é a cultura da violência. 

A Lei nº 13.104/2015 alterou o art. 121 do Código Penal (Decreto Lei nº 2.848/1940), 
para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Na página 
da Agência Patrícia Galvão27 encontramos o seguinte trecho da ex-Ministra Luisa Barros, 
da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República 
(Seppir): 

Não é a violência que cria a cultura, mas é a cultura que define o que é violência. Ela é que vai 
aceitar violências em maior ou menor grau a depender do ponto em que nós estejamos enquanto 
sociedade humana, do ponto de compreensão do que seja a prática violenta ou não28.

O trecho diz respeito às desigualdades historicamente construídas que atuam de forma indi-
reta no comportamento da sociedade e na cultura, por isso, quando falamos de violência estamos 
falando de relações entre as pessoas, de tal modo que as leis e a construção de uma cultura de 
respeito necessitam caminhar juntas. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência 
contra a Mulher (CPMI), lançada em julho de 2013, no Senado, retratou a situação da implemen-
tação da Lei Maria da Penha em todo o País. A partir dos dados do estudo, a ONU deu seu parecer:

A impunidade pela violência contra a mulher agrava os efeitos de dita violência como mecanismo 
de controle dos homens sobre as mulheres. Quando o Estado não responsabiliza os autores de 
atos de violência e a sociedade tolera, expressa ou tacitamente, tal violência, a impunidade não 
só estimula novos abusos, como também transmite a mensagem de que a violência masculina 
contra a mulher é aceitável, ou normal. O resultado dessa impunidade não consiste unicamente 
na denegação da justiça às diferentes vítimas/sobreviventes, mas também no fortalecimento das 
relações de gênero reinantes, e reproduz, além disso, as desigualdades que afetam as demais 
mulheres e meninas (ONU, 2006).

“Femicídio” ou “feminicídio” são expressões utilizadas para denominar as mortes violen-
tas de mulheres em razão de gênero, ou melhor, que tenham sido motivadas por sua “con-
dição” de mulher. Nas diretrizes encontramos um quadro que mostra condições estruturais 
das mortes violentas de mulheres por razões de gênero:

1- Ordem Patriarcal: desigualdade estrutural de poder que inferioriza e subordina as mulheres 
aos homens;
2- Violência sexista: o sexo das vítimas é determinante para sua ocorrência;
3- São mortes evitáveis: o emprego de violência e a intencionalidade do gesto reforçam seu 
caráter de desprezo pela mulher e pelos papéis sociais que lhe são atribuídos;
4- Fenômeno social e cultural: não são casos isolados ou episódicos, mas inseridos num conti-
nuum de violência que limita o desenvolvimento livre e saudável de meninas e mulheres29.

Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. 
Acesso em: 29 AGO. 2019.
27 O Instituto Patrícia Galvão é uma organização feminista de referência nos campos dos direitos das 
mulheres e da comunicação, é uma organização social sem fins lucrativos que atua de forma estratégica na arti-
culação entre as demandas pelos direitos das mulheres e a visibilidade e o debate público sobre essas questões 
na mídia. Disponível em: <https://agenciapatriciagalvao.org.br/quem-somos/>.  Acesso em: 23 SET. 2019. 
28 Disponível em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/cultura-e-raizes-
-da-violencia/>. Acesso em: 29 AGO. 2019. 
29 Fonte: Modelo de Protocolo Latino-americano, 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
https://agenciapatriciagalvao.org.br/quem-somos/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/cultura-e-raizes-da-violencia/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/cultura-e-raizes-da-violencia/
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Essas observações encontradas no Projeto Implementação do Protocolo Latino-ameri-
cano para investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero no Brasil, 
realizado pela Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento 
das Mulheres – ONU Mulheres, reforça a tese de que a violência contra as mulheres não 
pode ser coibida apenas com a legislação, pois é um fenômeno cultural a ser combatido. 

Como bem adverte a Antropologia, é preciso também estar atento para a normatividade social 
que justifica [os feminicídios] e favorece sua reiteração. Para isso não podemos fixar a atenção 
apenas no patriarcado como gerador de discriminação, mas temos que incluir outras formas de 
opressão social que se entrecruzam com o gênero e contribuem para desenhar o contexto que 
favorece as agressões violentas a mulheres, como a classe, a etnia da vítima, a violência do en-
torno e o desenraizamento social (COPELLO, 2012, p. 131).

Vejamos alguns desafios direcionados aos/às profissionais que atuam nessas situações: 
a) sensibilização e formação/capacitação de profissionais e estudantes (de Direito, Psicolo-
gia, Serviço Social) para as questões de gênero, bem como para demandas específicas de 
violência doméstica e familiar contra a mulher; b) criação de serviços de atendimento espe-
cializados para acolhimento   e   respeito  ao  tempo  e  à  demanda  das  pessoas  atendidas; 
c) articulação entre os serviços para um atendimento integral e eficaz à mulher em situação 
de violência; d) respeito à diversidade; e) articulação entre conhecimento prático e teórico a 
respeito da violência de gênero; f) autocrítica acerca de posturas e linguagens sexistas, clas-
sistas, racistas e homofóbicas; g) esforço para romper com modelos, estereótipos e crenças 
patriarcais que legitimam a violência.

Nota-se, na prática, para além dos aspectos técnicos e dentro do cotidiano das pessoas 
envolvidas em situação de violência doméstica contra a mulher, uma dificuldade em rever 
as relações de gênero permeadas pelas hierarquias e assimetrias de poder, geralmente im-
bricadas nos papéis tradicionalmente impostos ao homem e à mulher. 

Ao mesmo tempo, o sistema de Justiça e outros serviços de atendimento às mulheres 
em situação de violência também são permeados por essas representações de gênero, ou 
seja, em bases muito semelhantes àquelas sobre as quais se constrói a violência interpes-
soal, familiar ou doméstica nas relações afetivas presentes ou passadas. Ocorre, portanto, 
que o sistema por vezes pode contribuir para a reprodução de violências e desigualdades.

A violência contra as mulheres começou a sair da invisibilidade e se tornar parte da agen-
da pública no país na década de 1980. Os movimentos de mulheres e feministas, que já vi-
nham denunciando as mortes de mulheres pelos seus maridos/companheiros, sob o slogan 
“quem ama não mata”, colocaram em prática outras estratégias, a exemplo dos serviços 
“SOS Mulher” e das delegacias da mulher.

Embora a evolução caminhe a passos lentos, o direito feminino é uma conquista cada vez 
mais presente nas leis brasileiras, mas a busca por igualdade ainda é uma realidade distante. 
Vera Andrade coloca que além das violências sexuais, as mulheres sofrem o que chamou de 
“violência estatal”. Observemos:

(...) além da violência sexual representada por diversas condutas masculinas (estupro, atentado 
violento ao pudor, etc), a mulher se torna vítima da violência institucional plurifacetada do siste-
ma, que expressa e reproduz, por sua vez, dois grandes tipos de violência estrutural da socie-
dade: a violência da relações sociais capitalistas (a desigualdade de classes) e a violência das 
relações sociais patriarcais (traduzidas na desigualdade de gênero), recriando os estereótipos 
inerentes à estas duas formas de desigualdade, o que é particularmente visível no campos da 
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violência sexual. A passagem da vítima mulher ao longo do controle social formal acionado pelo 
sistema penal implica, nesta perspectiva, vivenciar toda uma cultura de discriminação, humilha-
ção e estereotipia (p.131-132).

Essa afirmativa propõe que toda a população enfrente o cenário da violência contra as 
mulheres no Brasil, por meio do exercício da cidadania, do diálogo constante sobre o tema e 
da cobrança junto aos governantes eleitos democraticamente para que implementem polí-
ticas públicas para erradicação do problema, já que as sexualidades são tratadas de forma 
extremamente desigual. 

Temos outros avanços no que diz respeito à defesa das mulheres, como: A lei da importu-
nação sexual, Lei 13.718/18, a qual prevê para esse tipo de conduta uma pena de 1 a 5 anos 
de prisão, e significa que a prática de ato libidinoso contra alguém sem o consentimento 
dessa pessoa, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo ou o de terceiros é proibida, como 
segue:

LEI Nº 13.718, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar os crimes 
de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar pública incondicionada a 
natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vul-
nerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causas de 
aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 
3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais).

Outrossim, os crimes virtuais contra a honra passaram a ter um tratamento específico a 
partir da Lei 13.718/18, segundo a qual incorre no crime quem, sem consentimento, divulgar 
vídeo com cena de sexo, nudez ou pornografia ou ainda com apologia à prática de estupro. 
Assim, vemos que a compreensão das múltiplas violências praticadas contra as mulheres 
é complexa e merece ser posta em evidência constantemente para que o enfrentamento de 
tais práticas alarmantes observadas no Brasil e no Espírito Santo tenha maior efetividade na 
redução de tal tipo de criminalidade.  

6. CONCLUSÃO

No transcorrer do estudo vimos que a violência doméstica e familiar contra as mulheres 
é um fenômeno muito presente na sociedade brasileira e que esse tipo de violência foi legi-
timada ao longo do tempo pelos dispositivos dos regimes social-patriarcal e político-jurídico 
desde o início da colonização do Brasil, sendo o seu enfrentamento um grande desafio para 
a sociedade brasileira.

Lembramos como é recente o enquadramento da violência contra as mulheres como cri-
me, e que durante séculos, dos poucos mais de 500 anos do Brasil (520 anos), as mulheres 
estiveram desamparadas legalmente para que se protegessem e/ou para que autores de 
crimes de violência fossem punidos.

O movimento feminista na década de 7030 tornou possível a discussão sobre violência 

30 Para maiores informações acessar a obra: SANTOS, Cecília MacDowell. Da Delegacia da Mulher à Lei 
Maria da Penha: lutas feministas e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil. In: Oficina do 
Centro de Estudos Sociais, Coimbra, n. 301, 2008.
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contra as mulheres na nossa sociedade. Obras importantes sobre o tema foram publicadas, 
e essa produção intelectual forneceu visibilidade à questão, além de ter promovido reflexões 
e combate a esse tipo de violência a partir de intervenções sociais, jurídicas ou psicológicas.

Não havia nos julgamentos a máxima de que “todos são iguais perante a lei”, pois o direi-
to ao corpo da mulher era entendido como algo que era transferido para o marido no momen-
to do casamento, o que mostra o duplo processo de subordinação (1º ao pai; 2º ao marido).

O debate que ora promovemos mostra dados com altos índices de violência contra as 
mulheres, que perduram, mas houve uma mudança a partir da militância feminista, pelos 
núcleos de pesquisas acadêmicos e por diversas organizações da sociedade civil, em gran-
de medida, e que foram os laços encadeadores da mudança na legislação.

As políticas conduzidas pelo Estado brasileiro, com a implementação das Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) deram visibilidade para a violência que as 
mulheres sofriam no espaço doméstico e no âmbito de suas relações familiares. 

Na década de 90 novos avanços ocorreram quando o Brasil se tornou signatário da Con-
venção de Belém do Pará (1994) e da Conferência de Beijing (1995). Os documentos con-
figuraram-se como um instrumento jurídico internacional, e ambos permitiram a criação de 
políticas públicas direcionadas.

A Lei 9.099/95, conhecida como Lei dos Juizados Cíveis e Criminais, teve como objetivo 
desafogar o sistema de justiça brasileiro e trazer mais agilidade ao tratamento dos crimes de 
“menor potencial ofensivo”, e levou ao Judiciário demandas que até então não eram acolhi-
das pelo sistema de justiça.

A aprovação da Lei 11.340/2006, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha 
(LMP), criou mecanismos mais efetivos para coibir a violência doméstica e familiar contra as 
mulheres, a qual foi tratada de forma ineficaz pela Lei nº 9099/95, que não oferecia um tra-
tamento específico para as situações de violência vivenciadas pelas mulheres, terminando 
por permitir a sua perpetuação. Já a Lei Maria da Penha contemplou um amplo conjunto de 
medidas e políticas públicas para a prevenção e para a repressão da violência e para o aten-
dimento e proteção das vítimas, além de marcar um avanço, visto que compreendeu que o 
privado (“lar”) não pode ser um subterfúgio para a proteção dos agressores.

Com todos esses debates e reflexões percorrendo a história de nossa sociedade, per-
cebe-se que avanços foram alcançados, com políticas públicas estatais em execução que 
promovem, por exemplo: a) a integração operacional entre as áreas de segurança pública e o 
Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, tendo como objetivo a proteção 
das vítimas e a repressão dos agressores; b) o atendimento qualificado e multidisciplinar das 
mulheres vítimas de violência por equipes de profissionais das áreas psicossocial, jurídica 
e de saúde; c) o atendimento qualificado e multidisciplinar dos agressores, para possibilitar 
a desconstrução daqueles valores e crenças sexistas que os levam a repetirem o mesmo 
padrão agressor. 

Não obstante, ainda existe uma desigualdade regional nos atendimentos, que necessi-
tam serem apurados. Da mesma forma, necessários se fazem contínuos debates e reflexões, 
com o objetivo de interromper a reprodução da violência.

Não podemos deixar de lembrar que a violência contra a mulher existe em diversas for-
mas e atinge diferentes classes sociais, credos e grupos econômicos, e o melhor jeito de 
proteger as mulheres brasileiras é denunciando por meio do Disque 180, a Central de Aten-
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dimento à Mulher que funciona 24 horas por dia, recebendo ligações de qualquer lugar do 
país, para fornecer informações e encaminhar denúncias aos órgãos competentes (ligação 
gratuita).

Terminamos o estudo lembrando da importância da prevenção, que é a obrigação de 
transformar e desconstruir os estereótipos de gênero, identificados como fatores determi-
nantes das discriminações e violências. Esse dever foi enfatizado pela Recomendação Geral 
n° 19, do Comitê CEDAW, e recomenda acabar com atitudes tradicionais que consideram a 
mulher como subordinada, atribuem a ela funções estereotipadas e perpetuam a difusão de 
práticas que implicam violência ou coação contra as mulheres.
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Resumo: O presente estudo possui como objetivo mostrar que o interesse e legitimidade 
das Casas Legislativas de ingressarem nas demandas judiciais relativas aos seus atos ad-
ministrativos encontra amparo na figura processual da assistência simples, pois, para tanto, 
basta justificar o interesse jurídico de tal intervenção, que no transcorrer do estudo encon-
tra-se justificado quando demonstrado que a eventual decisão judicial a ser proferida poderá 
afetar as relações jurídicas das Casas Legislativas.

Palavras-chave:  interesse e legitimidade. Interesse jurídico.
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DA LEGITIMIDADE E INTERESSE DAS 
CASAS LEGISLATIVAS NA INTERVENÇÃO 

JUDICIAL NA QUALIDADE DE 
ASSISTENTE SIMPLES NAS DEMANDAS 

NÃO RELACIONADAS AOS SEUS 
INTERESSES E PRERROGATIVAS 

INSTITUCIONAIS

1. PARTES

Como principais sujeitos dos processos, as partes, sejam elas autor e réu são essenciais, 
eis que sem a suas presenças não se completa a relação jurídica processual. 

Autor é aquele que deduz em juízo uma pretensão (qui res in iudicium deducit); e réu, aquele em 
face de quem aquela pretensão é deduzida (is conta quem res in iudicium deducitur)1.  

Para melhor compreensão do instituto processual relativo as partes revela-se convenien-
te que se faça uma distinção entre parte processual2, parte material (parte do litígio) e parte 
legítima conforme a abalizada doutrina de Fredie Didier Junior3: 

Parte processual é aquele que está na relação jurídica processual, faz parte do contraditório, 
assumindo qualquer das situações jurídicas processuais, atuando com parcialidade e podendo 
sofrer alguma consequência com a decisão final. Esse é o conceito que deve ser utilizado. A parte 
processual pode ser parte da demanda (demandante e demandado), que é a parte principal, ou a 
parte auxiliar, coadjuvante, que, embora não formule pedido, ou não tenha contra si pedido for-
mulado, é sujeito parcial do contraditório e, pois, parte. É o caso do assistente simples, por exem-
plo. Parte material ou do litígio é o sujeito da situação jurídica discutida em juízo; pode ou não ser 
a parte processual, pois, como se viu, o Direito pode conferir a alguém, em certas hipóteses, a 
legitimação para defender, em nome próprio, interesse alheio. Assim, alguém, mesmo sem ser o 
titular da situação jurídica discutida, pode ser parte processual. Parte legítima é aquela que tem 
autorização para estar em juízo discutindo aquela determinada situação jurídica; parte ilegítima, 
por consequência, é o sujeito que, não obstante esteja em juízo, não tem autorização para tanto. 

1 CINTRA, Antonio Carlos de Araujo. GRINOVER, Ada Pellegrini. DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 13ª ed. Malheiros Editores. São Paulo. 1997. p. 298.
2 Esse conceito de parte processual será essencial para compreensão da possibilidade da intervenção 
das casas legislativas na qualidade de assistente simples nas demandas não relacionadas aos seus interesses e 
prerrogativas institucionais.
3 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil. Teoria geral do processo e processo de conhe-
cimento. Vol.1. 9ª ed. Ed. Jus Podivm. Salvador. 2008. p.170.
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Sucede que a parte ilegítima também é parte, até porque pode alegar sua própria ilegitimidade.

Assim, conforme será demonstrado linhas abaixo, as Casas Legislativas poderão figurar 
em certas demandas como parte processual, na mera posição de coadjuvante, através do 
instituto da assistência simples, ainda que não formulem pedido e tampouco tenha pedido 
formulado contra si.

2. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Verdadeira manifestação do fenômeno denominado de “pluralidade de partes”, a inter-
venção de terceiro, prevista na legislação processual, é uma forma de alguém estranho à 
lide inicial, vir a intervir no processo, como é exemplo, a assistência4, a denunciação da lide5, 
chamamento ao processo6, entre outras situações legalmente previstas. 

Antes de mais nada necessário, conceituar o que seria o terceiro na relação jurídica pro-
cessual. 

Terceiro é conceito a que se chega por negação. É terceiro que não é parte. Assim, num processo 
em que são partes um Fulano e um Beltrano, serão terceiros todas as demais pessoas que não 
estes dois. Assim é que, conhecido o conceito de terceiro, podemos definir a intervenção de ter-
ceiro como o ingresso, num processo, de quem não é parte.7

Dentre as diversas espécies de intervenção de terceiro previstas na legislação processual 
civil, este artigo se limitará a cuidar da figura da assistência em sua modalidade simples, que 
é a hipótese ora defendida, para fins de intervenção das Casas Legislativas nas demandas, 
cujo objeto não estejam relacionados aos seus interesses e prerrogativas institucionais. 

3. ASSISTÊNCIA E ASSISTÊNCIA SIMPLES

A assistência pode ser compreendida como uma modalidade de intervenção na qual o 
terceiro ingressa na demanda para fins de auxiliar uma das partes originárias, conforme ser 
verifica do art.119 do CPC/20158.

Neste contexto, o dispositivo legal permite que um terceiro ingresse na demanda judicial 
na qual tenha interesse na vitória de uma das partes para fins de assisti-lo e uma vez admi-
tida a assistência, o assistente receberá o processo no estado em que este se encontre9 e 
exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido10. 

4 Art.119 do CPC/2015.
5 Art.125 do CPC/2015.
6 Art.130 do CPC/2015.
7 Câmara. Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Vol.1. 10ª ed. Ed. Lumen Juris. Rio de 
Janeiro. 2004. p.183.
8 Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que 
a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
9 Parágrafo único do art.119 do CPC/2015.
10 Art.121 do CPC/2015.
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São espécies de assistência: a) assistência simples, onde o terceiro ingressará na deman-
da alegando ser titular de uma relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida em 
Juízo, fundando-se o seu interesse jurídico no fato de que a sua posição poderá ser afetada 
de modo reflexo pelo resultado do julgamento; b) assistência litisconsorcial, onde o terceiro 
é titular da relação jurídica de direito material debatida na demanda judicial, logo, poderá ser 
atingido diretamente em sua situação jurídica pelo resultado do julgamento. 

Nem sempre a identificação do interesse jurídico a justificar a intervenção do terceiro na 
qualidade de assistente simples será tão fácil de identificar. O exemplo tradicionalmente tra-
zido pela doutrina brasileira é a intervenção assistencial do sublocatário na ação de despejo 
promovida pelo locador em face do locatário. Neste caso, a relação jurídica de sublocação 
(diversa da relação jurídica consistente na locação e não controvertida) pode vir a ser atin-
gida em caso de procedência do pedido de despejo, o que autoriza a intervenção do sublo-
catário na qualidade de assistente simples do locatário, a fim de auxiliar este na demanda 
visando a sua vitória, com o fito de evitar o seu prejuízo jurídico. 

A razão por essa identificação nem sempre ser fácil, é, que, invariavelmente, o interesse 
jurídico tem reflexos econômicos, morais ou de outra natureza11. 

Importante a contribuição doutrinária trazida por Daniel Amorim Assumpção Neves12: 

Note-se, entretanto, que não basta a existência da relação jurídica não controvertida entre ter-
ceiro e a parte, sendo ainda necessário que essa relação jurídica seja diretamente afetada em 
virtude da decisão a ser proferida no processo. 

Com efeito, para que haja a viabilidade da intervenção do terceiro na qualidade de assis-
tente simples em uma demanda judicial, à luz do que manifesta a doutrina é essencial que 
se demonstre o interesse jurídico e a respectiva afetação da relação jurídica pela decisão a 
ser prolatada no processo. 

4. CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA MODALI-
DADE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES DAS CASAS LEGISLATIVAS NAS 
DEMANDAS DE CUNHO PATRIMONIAL 

Ab initio, é relevante destacar, como é de conhecimento cediço, as Casas Legislativas são 
entes despersonalizados, ou seja, desprovidos de personalidade jurídica, logo não titulari-
zam direitos, possuindo mera capacidade judiciária de figurarem em determinadas deman-
das judiciais na defesa de suas prerrogativas e interesses institucionais13.

11 NETTO, José Manoel de Arruda Alvim. Manual de direito processual civil. Vol.1. 8ª ed. RT. São Paulo. 
2003. p.119. 
12 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Ed. Método. São Paulo. 2009. 
p. 182.
13 ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES 
PÚBLICOS. AÇÃO VISANDO A EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE GOIÁS. CAPACIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO 
DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA (CPC, ARTS. 267, § 3º, E 301, § 4º). APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 
SÚMULA 456/STF. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - câmaras municipais e assembleias legislativas 
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A questão já é tão pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o enten-
dimento foi cristalizado na edição da súmula nº 525 com o seguinte conteúdo: “A Câmara 
de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente 
podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”. Para o processu-
alista Leonardo Carneiro da Cunha14: 

Sabe-se que as Câmaras Municipais e as Assembleias Legislativas são entes despersonaliza-
dos, constituindo, respectivamente, órgãos dos Municípios e dos Estados. A doutrina tradicional 
entende que os entes despersonalizados não detêm capacidade jurídica, não devendo, portanto, 
revestir-se da condição de parte em processos judiciais. Para tal doutrina tradicional, somente 
aqueles entres previstos no art.12 do CPC (a exemplo do espólio e do condomínio) é que poderiam 
ser parte, pois, embora desprovidos de personalidade jurídica, teriam a chamada personalidade 
judiciária. Na verdade, a falta de personalidade jurídica não conduz, necessariamente, à ausência 
de capacidade. Conquanto se afirme que a capacidade seja um elemento da personalidade, nem 
sempre que haja capacidade deve existir, necessariamente, personalidade. Em algumas hipóte-
ses, o legislador entende desnecessário atribuir personalidade a alguns entes, mas lhes assegura 
capacidade jurídica e processual. Tai entes não são pessoas, mas são sujeitos de direito, podendo 
ser titulares de poderes, deveres, direitos, ônus e faculdades, de índole material e processual.  

À vista disso, ante a ausência de personalidade jurídica das Casas Legislativas a defesa 
de seus interesses em juízo, à exceção de suas prerrogativas e interesses institucionais, será 
realizada pela Procuradoria do Poder Executivo respectivo, à teor do conteúdo dos incisos I 
à III do art.75 do CPC15.

Neste contexto, qualquer demanda judicial que não envolva questão relativa a prerroga-
tivas e interesses institucionais16 das Casas Legislativas a defesa desta caberá a respectiva 

- têm apenas personalidade judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na defesa de suas 
prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões 
em ação envolvendo direitos estatutários de servidores.
2. Tratando-se de ação ordinária em que os autores, servidores do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás, postulam a equiparação de seus vencimentos, a qual fora julgada procedente, a legitimidade 
recursal recai na Fazenda Pública do Estado de Goiás, tendo em vista que tal matéria extrapola a mera defesa 
das prerrogativas institucionais da Assembleia Legislativa, assim compreendidas aquelas eminentemente de 
natureza política. Precedentes do STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça pode enfrentar a matéria prevista nos arts. 267, § 3º, e 301, § 4º, do CPC, 
porquanto "Os temas que gravitam em torno das condições da ação e dos pressupostos processuais podem ser 
conhecidos ex officio no âmbito deste egrégio STJ, desde que o apelo nobre supere o óbice da admissibilidade 
recursal, no afã de aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e Súmula n.º 456 do STF" (REsp 
864.362/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/9/2008).
4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp nº 44.971/GO. 1ª Turma. Rel: Min. Arnaldo Esteves Lima. 
Julgado: 22/05/2012. Publicação: DJe de 05/06/2012).
14 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 12ª ed. Ed. Dialética. São Paulo. 2014. 
p.30-31.
15 Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
III - o Município, por seu prefeito ou procurador;
16 Importante frisar que esses interesses e prerrogativas institucionais trata-se de conceito indetermi-
nado, ou seja, no caso concreto de cada eventual demanda judicial que envolva as Casas Legislativas, caberá 
a jurisprudência balizar os contornos do instituto definindo se isso será hipótese de legitimidade para figuração 
no polo ativo ou passivo. À título de exemplo como interesse institucional das Casas Legislativas, pode-se citar o 
caso da falta de repasse ao Poder Legislativo do duodécimo constitucional por parte do Poder Executivo, o que 
configuraria a legitimidade daquele no ingresse em juízo para defesa das suas prerrogativas institucionais. Em 
suma, os interesses institucionais das Casas Legislativas estão relacionados ao seu funcionamento, autonomia e 
independência.
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Procuradoria do Poder Executivo de cada ente federativo respectivo. 

A despeito de não possuírem personalidade jurídica, as Casas Legislativas no desempe-
nho de suas atividades típicas e atípicas podem gerar questões que venham a serem objeto 
de demandas judiciais, podendo-se citar algumas delas, a título exemplificativo, tais como: 
atos de concessão ou reconhecimento de direitos e vantagens de seus servidores (adicio-
nais, licenças, aposentadoria), decisões administrativas quanto aos editais de licitações e 
respectivos contratos, relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços, etc.

Denota-se dos exemplos acima fornecidos que o conteúdo das decisões administrativas 
relacionadas a tais assuntos é eminentemente de cunho patrimonial, logo, à luz da legisla-
ção, bem como da jurisprudência retromencionada, caberá a defesa das Casas Legislativas 
nas eventuais demandas judiciais relacionadas à estas matérias as Procuradorias do Poder 
Executivo respectivo. 

Uma vez que nestas situações envolvendo as Casas Legislativas a composição do polo 
ativo ou passivo será preenchida pelo Poder Executivo do respectivo ente federativo, é de se 
indagar quanto a participação daquelas na qualidade de assistente simples a fim de auxiliar 
o representante legal da Fazenda Pública a se sagrar vencedor na demanda judicial. 

Para compreender a possibilidade de a Casa Legislativa ingressar na demanda judicial 
(aquelas que tratam de matéria diversa dos seus interesses e prerrogativas institucionais) na 
qualidade de assistente simples do representante legal da Fazenda Pública, necessário se 
faz a remissão ao conceito de “parte processual” mencionado no início deste artigo que à luz 
do que nos ensina Fredie Didier Junior é:

aquele que está na relação jurídica processual, faz parte do contraditório, assumindo qualquer 
das situações jurídicas processuais, atuando com parcialidade e podendo sofrer alguma conse-
quência com a decisão final.

O próprio doutrinador ao exemplificar uma hipótese de parte processual cita o caso do 
assistente simples. 

Trago à tona três exemplos, meramente ilustrativos, que podem gerar demandas judiciais 
que envolvam matéria diversa daquilo que é considerado interesse e prerrogativa institu-
cional decorrente da atividade das Casas Legislativas: a) determinador servidor público da 
Casa Legislativa pleiteia o pagamento de uma vantagem patrimonial decorrente da legisla-
ção, porém, a Administração Pública em interpretação dessa legislação indefere o pedido, e, 
irresignado, o servidor pleiteia a concessão do direito pela via judicial; b) a Casa Legislativa 
realiza licitação e contrata uma determinada sociedade empresária para a prestação de um 
serviço e no curso da execução contratual, suspende o pagamento desta, sob a alegação 
de que o serviço não está sendo prestado de forma adequada, ao passo que a contratada 
alega o contrário, e ingressa com a ação judicial pleiteando o pagamento do serviço; c) a 
Casa Legislativa contrata a construção de uma determinada obra, estipulando como prazo 
de conclusão o período de 01 (um) ano e no curso da construção, a contratada identifica a 
necessidade de dilação de tal prazo, com o qual não concorda a Administração Pública, e 
acaba ingressando em juízo para pleitear essa prorrogação. 

Evidentemente, que nos três exemplos supracitados, não há dúvidas que a legitimidade 
para figurar no polo passivo das demandas judiciais é da pessoa jurídica de direito público 
interno (ente federativo). Todavia, nada impede que a Casa Legislativa de onde surgiu o ato 
impugnado judicialmente, venha a ingressar na ação para auxiliar a Fazenda Pública a se 
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sagrar vencedora, como forma de evitar uma repercussão negativa em sua esfera jurídica, 
através do instituto da assistência simples.

O interesse jurídico das Casas Legislativas nestas situações a justificar o ingresso nas 
demandas judiciais encontra-se presente, pois, a sua esfera jurídica pode ser afetada a de-
pender do conteúdo da decisão judicial a vir a ser proferida. 

Nos dois primeiros exemplos citados, em caso de eventual condenação da Fazenda Pú-
blica o dinheiro para pagamento das condenações sairá de seu orçamento, o que pode afetar 
a consecução de suas atividades a depender dos valores a serem despendidos, logo, afetada 
a relação jurídica da Casa Legislativa tanto com o servidor, quanto com a sociedade empre-
sária contratada. Já no último exemplo citado, a afetação da esfera jurídica da Casa Legis-
lativa encontra-se representada na hipótese de ela ter que manter a relação jurídica com a 
contratada por um prazo superior aquele inicialmente previsto e com o qual não concordava, 
caso venha a ser proferida decisão judicial neste sentido. Segundo Fredie Didier Junior: 

A assistência é modalidade de intervenção de terceiro ad coadjuvandum, pela qual um terceiro 
ingressa em processo alheio para auxiliar uma das partes em litígio. Pode ocorrer a qualquer 
tempo e grau de jurisdição, assumindo o terceiro o processo no estado em que ele se encontra. 
Permite-se a assistência porque esse terceiro pode vir a sofrer prejuízos jurídicos com a prolação 
de decisão contra o assistido; esses prejuízos podem ser diretos/imediatos ou reflexos/mediatos. 
Àqueles corresponde à figura do assistente litisconsorcial; a esses, a do simples17.

Em que pese os relevantes argumentos doutrinários no tocante a possibilidade da in-
tervenção judicial das Casas Legislativas na qualidade de assistente simples da Fazenda 
Pública nas demandas judiciais não relacionadas aos seus interesses e prerrogativas insti-
tucionais, a tese não encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à teor 
do seguinte julgado: 

PROCESSUAL  CIVIL  E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECUR-
SO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ASSEMBLÉIA   LE-
GISLATIVA.   POSSIBILIDADE   RESTRITA.   DEFESA   DAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIO-
NAIS. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NO CASO. PEDIDO INDEFERIDO. PRECEDENTES.
1.  A  Assembleia  Legislativa  do  Rio  Grande  do Norte pleiteia o deferimento  do pedido para atuar 
como assistente simples na lide em que  o  Ministério  Público  estadual  questiona  em Inquérito 
Civil possíveis  irregularidades  no  provimento  efetivo de seu Quadro de Pessoal sem aprovação 
em concurso público.
2.  "Doutrina  e jurisprudência entendem que as Casas Legislativas - câmaras   municipais   e   
assembleias  legislativas  -  têm  apenas personalidade  judiciária,  e  não  jurídica.  Assim, podem 
estar em juízo tão  somente  na defesa de suas prerrogativas institucionais" (AgRg  no  AREsp  n.  
44.971/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/06/2012) - o 
que não é o caso dos autos.
3.  In  casu, analisa-se a validade dos atos de provimento de cargos efetivos  da  Assembleia  Le-
gislativa  estadual  sem a realização de concurso público, não havendo falar em prerrogativas ins-
titucionais. Nesse contexto, deve ser mantido o indeferimento do pedido. No mesmo sentido  em 
situações análogas: AgRg na PET no REsp n. 1.394.036/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/03/2016; AgRg  nos  EDcl  no  REsp  n.  1.500.514/RN,  Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 20/10/2015; AgRg na PET no RESP n. 
1.444.111/RN, Rel. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe:16/2/2016.
4. Agravo regimental não provido18.

17 JUNIOR, Fredie Didier. op.cit. p.329.
18 STJ. AgRg na PET no REsp nº 1.389.967/RN. 1ª Turma. Rel: Min. Benedito Gonçalves. Julgado: 
26/04/2016. Publicação: DJe de 12/05/2016.
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No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES – AUSÊN-
CIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA – AUSÊNCIA DE INTE-
RESSE NA INTERVENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, não dispõem de personalidade ju-
rídica mas apenas ostentam personalidade judiciária, de maneira que essas instituições detém 
capacidade processual limitada a defender interesses constitucionais próprios e vinculados ao 
seu funcionamento, autonomia e independência. 2. O instituto da assistência, previsto no artigo 
50, caput, do Código de Processo Civil, demanda a qualificação da pretensão no caso concreto, 
para se aferir a legitimação dos órgãos legislativos, com escopo de concluir se está, ou não, rela-
cionada a interesses e prerrogativas institucionais. 3. A legitimidade para recorrer é um requisito 
intrínseco recursal, sendo uma extensão do direito de ação e, caso não satisfeito, o recurso não 
deve ser conhecido. 4. A demanda versa sobre contagem de tempo de serviço de servidor e, por-
tanto, não diz respeito à interesse ou prerrogativa institucional da agravante. 5. Para o ingresso 
no feito, é essencial a demonstração da existência de interesse jurídico na intervenção, que no 
caso da assistência simples resulta da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença a ser 
proferida. Convém realçar que, in casu, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é quem arcará com 
eventual êxito da ação em apreço, independentemente dessa demanda ter como fundamento 
um ato praticado pela Assembleia Legislativa Estadual. 6. A recorrente não logrou demonstrar 
o interesse jurídico que preconiza o diploma processual civil como necessário para admissão do 
interveniente. 7.Recurso conhecido e improvido19.

Em sentido contrário, encontra-se o seguinte julgado oriundo do Tribunal de Justiça do 
Amapá, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. AUSÊN-
CIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO OU ASSISTÊNCIA LITIS-
CONSORCIAL. INADMISSIBILIDADE. ASSISTENTE SIMPLES. POSSIBILIDADE. POR NÃO SE-
REM DOTADAS DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MAS APENAS JUDICIÁRIA. As assembléias 
legislativas, tal qual as câmaras de vereadores e as casas do Congresso Nacional em relação aos 
municípios e à união, respectivamente, não têm capacidade de estar em juízo no bojo de ação 
de cobrança e, pela mesma razão, também não podem figurar como litisconsorte passivo ou 
como assistente litisconsorcial de estado-membro, admitindo-se, a interveniência como assis-
tente simples20. 

Observando-se os julgados que indeferem o ingresso das Casas Legislativas nas deman-
das de cunho patrimonial na qualidade de assistente simples da Fazenda Pública, denota-se 
que o fundamento invocado para tal indeferimento consiste, exatamente, no fato de que o 
objeto do processo não está relacionado a interesses e prerrogativas institucionais do Poder 
Legislativo. 

Destarte, a meu sentir, o argumento invocado pelos Tribunais para promover tal indeferi-
mento estaria adequado se o ingresso das Casas Legislativas fosse como parte da demanda 
(polo ativo ou passivo), mas não na qualidade de intervenção de terceiro na modalidade de 
assistência simples, logo, a tese por eles desenvolvidas carece de uma melhor sustentação 
jurídica, senão vejamos. 

Tratando-se de demanda judicial relacionada a um ato advindo do Poder Legislativo cujo 
tema não está afeto a suas prerrogativas e interesses institucionais, à evidência, que as Ca-

19 TJES. Agravo regimental AP – Reex nº 0038810-27.2010.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Rel: Des. Fer-
nando Estevam Bravin Ruy. Julgado: 17/11/2015. Publicação: DJe de 25/11/2015.
20 TJAP. AG 1282/04. Ac. 6664. Câmara Única. Rel. Des. Mário Gurtyev de Queiroz. Julgado: 
06/04/2004. Publicação: 21/04/2004.
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sas Legislativas não poderão figurar como partes no processo. Entenda-se o termo parte 
aqui mencionado como parte material ou do litígio, conforme já explicado linhas acima.

Porém, nada impede que as Casas Legislativas ingressem na demanda judicial na qua-
lidade de assistente simples, eis que os requisitos dessa modalidade de intervenção de ter-
ceiro diferem dos requisitos para legitimá-las como parte no processo. Trata-se aqui daquilo 
que a conceituada doutrina de Fredie Didier Junior denomina de parte processual, exempli-
ficada pelo próprio, na figura da assistência simples. 

A ausência de personalidade jurídica das Casas Legislativas conduz a sua ilegitimida-
de para figurar como parte (entendida esta como parte material ou do litígio), porém, a sua 
capacidade judiciária lhe permite figurar como assistente simples (parte processual) numa 
demanda, como é a hipótese do questionamento de seus atos administrativos em Juízo, 
ainda que estes não estejam relacionados aos seus interesses e prerrogativas institucionais.

Enfim, o interesse e legitimidade das Casas Legislativas de ingressarem nas demandas 
judiciais relativas aos seus atos administrativos, ainda que não trate de seus interesses e 
prerrogativas institucionais encontra amparo na figura processual da assistência simples, 
pois, para tanto, basta justificar o interesse jurídico de tal intervenção. 

Tal interesse jurídico estará justificado quando demonstrado que a eventual decisão ju-
dicial a ser proferida poderá afetar as relações jurídicas das Casas Legislativas, mesmo que 
o objeto da demanda judicial não esteja relacionado aos interesses e prerrogativas institu-
cionais destas, pois isto a deslegitimaria o ingresso como parte (sentido material), mas não 
a impede de intervir como terceiro na qualidade de assistente simples (parte em sentido 
processual) a fim de auxiliar a Fazenda Pública a se sagrar vencedora.

Concluindo, ao contrário do que vem decidindo os tribunais, não vislumbro qualquer em-
pecilho jurídico no ingresso das Casas Legislativas na qualidade de assistente simples nas 
demandas judiciais cujo objeto não esteja qualificado como de seus interesses e prerroga-
tivas institucionais, desde que evidenciado o interesse jurídico na intervenção de terceiro, 
fundado este na possibilidade de afetação de sua esfera jurídica pela decisão judicial a ser 
proferida. 
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AS RELAÇÕES ASSIMÉTRICAS                   
DO PODER NA CRISE

DEMOCRÁTICA DE AMÉRICA LATINA
Dra. Elga Pérez Laborde

Resumo: O presente texto busca refletir sobre a vigência do conteúdo nas obras O medo 
à liberdade, de Erich Fromm, Educação como prática da liberdade, de Paulo Freire, A revo-
lução sexual, de Wilhelm Reich e La Agonía del Patriarcado, de Claudio Naranjo, como ca-
minhos de lucidez, diante da necessidade de defender, a partir do conhecimento, os valores 
do desenvolvimento, que apenas uma educação integral e livre pode proporcionar; assim 
como resgatar a memória de princípios fundamentais, que analisam questões relacionadas 
ao poder, às ideologias na sua multiplicidade e diversidade em contraponto às manipulações 
e relações assimétricas que tem desestruturado a democracia na América Latina.

Palavras-chave:  Crise, democracia, memória, poder e repressão.

LABORDE, Elga Pérez. As relações assimétricas do poder na crise democrática de América Latina. Vitória: Re-
vista Cientifica Eletrônica da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, v. 1, p. 52-56, 
2020. 
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AS RELAÇÕES ASSIMÉTRICAS                   
DO PODER NA CRISE

DEMOCRÁTICA DE AMÉRICA LATINA

“Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”. 

(Paulo Freire)

Encontrar um ponto de equilíbrio entre as contradições dos extremos políticos que con-
duziram a sociedade à crise da democracia que estamos enfrentando é o grande desafio 
global. A luta entre a xenofobia e o humanismo que assistimos no mundo nos leva a querer 
manter o direito de refletir, entender e participar, já que essas são faculdades essenciais 
para o desenvolvimento.  O ser humano necessita defender, a partir do conhecimento, o que 
apenas uma educação integral e livre pode proporcionar, assim como resgatar a memória de 
princípios fundamentais a partir de leituras que analisam questões relacionadas ao poder, às 
ideologias na sua multiplicidade e diversidade em contraponto às manipulações e relações 
assimétricas que tem desestruturado a democracia na América Latina. Obras como O medo 
à liberdade, de Erich Fromm, Educação como prática da liberdade, de Paulo Freire, A revo-
lução sexual, de Wilhelm Reich, La Agonía del Patriarcado, de Claudio Naranjo, continuam 
sendo caminhos de lucidez. Impedir o direito a apreender, refletir e opinar significa uma cas-
tração à inteligência e à capacidade de expressão, valores que só um sistema democrático 
permite.

A ESTRUTURA DO PODER NA AMÉRICA LATINA
Existe uma correspondência entre a estrutura social e a estrutura do poder na A.L., que se 

mantém desde os primórdios da colonização até a contemporaneidade. Tudo parte da atitu-
de do caráter autoritário em relação ao poder. Nossa sociedade não educa para sermos livres 
e diversos, educa para sermos todos submissos diante do establishment e contar com tra-
balhadores; não educa para ter desenvolvimento humano, e sem desenvolvimento humano 
não é possível haver evolução social. A educação foi organizada pelo modelo econômico 
para a gente obedecer e não pensar por si mesma, segundo o psiquiatra Claudio Naranjo. 
Falecido recentemente, aos 86 anos, Naranjo abordou a partir dos seus conflitos infantis a 
exploração como ação inerente ao espírito patriarcal, dirigiu suas esperanças para o mundo 
e destacou como as lutas feministas podem salvar do naufrágio à humanidade. 

Os sistemas totalitários, no percurso da história, perfilaram uma atitude autoritária e o seu 
rasgo mais importante, sejam de direita ou de esquerda, tem a mesma limitante: num lado 
em nome do consumo, no outro lado em nome da massa. 
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Para o caráter autoritário existem duas vertentes: os poderosos e os que não o são. Seu 
amor, admiração e disposição para se submeter surgem automaticamente em presença do 
poder, seja de uma pessoa ou de uma instituição. Ao sujeito alienado o poder o fascina, não 
tanto porque defenda algum sistema de valores, senão simplesmente pelo que o poder re-
presenta. Da mesma forma que seu amor se dirige ao poder, deprecia ou agride, ataca e 
humilha às pessoas indefesas ou às instituições que carecem dele. As atitudes do sujeito de 
caráter autoritário, diante da vida, diante da filosofia, estão determinadas pelos seus impul-
sos emocionais e prefere às condições que limitam a liberdade humana. 

Prosperidade e crise não constituem para o ditador fenômenos sociais, possíveis de se-
rem mudados pela atividade humana, senão a expressão de um poder superior ao que é 
necessário se submeter. A fatalidade seria a causa das circunstancias tanto na vida como 
na realidade social. A fatalidade seria produto das guerras e do fato de que uma parte da 
humanidade deve ser governada pela outra. A fatalidade seria responsável de um grau de 
sofrimento que se atribui de forma racional como “lei natural’ ou destino, ou ainda, como 
vontade divina.

A coragem do autoritário apoia-se no valor de sofrer o que o destino ou seu representante 
ou líder lhe manda. Por tudo isso, a filosofia autoritária desconhece o conceito de igualda-
de (“tem que haver pobres para que haja ricos”). Fatalmente, para o autoritário o mundo é 
composto de superiores e inferiores. Porém, buscar a verdadeira liberdade significa negar-se 
a aceitar essa dicotomia. Buscar a liberdade permite deixar fluir o verdadeiro indivíduo, au-
têntico, sem condicionamentos. A liberdade plena, positiva, identifica-se com a realização 
das potencialidades do ser humano, assim como sua capacidade para viver ativa e espon-
taneamente. 

O futuro da democracia depende da realização do individualismo, nesse princípio ba-
seiam-se todos os conceitos ideológicos do pensamento moderno desde a Renascença. O 
sujeito se realiza arriscando tudo quando desafia os cânones sociais para ser ele mesmo. 
Depois de séculos de luta contra a uniformidade, ainda hoje se debate no conflito entre ser 
ele mesmo ou ser rebanho (vida de gado, povo marcado, povo feliz// Zé Ramalho).  Se de-
bate entre a segurança que lhe oferece seguir a corrente ou correr o risco que lhe brinda a 
liberdade. Mas, sem dúvida, para ele ou ela “o máximo de segurança é a escravidão”. Muitas 
mulheres vítimas do feminicídio chegam a esse ponto justamente por ser escravas de uma 
relação. 

Em nossos países existe uma correspondência entre a estrutura social e a estrutura do 
poder. Na realidade, a estrutura do poder obedece a uma forma particular de relações entre 
as classes sociais e a estrutura social descansa no sistema de classes num sentido dinâmico 
de relações. As relações nesse conceito são por definição assimétricas. Ou seja, implicam o 
predomínio de uma classe dominante sobre as restantes. Predomínio, que pela sua vez pode 
tomar diferentes formas e modalidades e traduz os diferentes níveis de poder existente entre 
as classes.

O poder na América Latina, historicamente, tem estado em mãos de oligarquias, que 
apresentam diversos nuances, segundo o país ou a circunstância. Alguns tipos de estrutura, 
de acordo com Jorge Graciarena, apresentam uma classificação de tipos de estrutura de 
poder, a partir da oligarquia colonial, de corte aristocrático, passando por oligarquias mo-
nolíticas (nacionais de exportação); oligarquias latifundiárias, mineiras, pluralistas etc. e o 
autoritarismo assume uma das formas de domínio político dos modelos oligárquicos, que se 
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expressa através de governos civis ou militares, entre uma democracia formal e um conser-
vadorismo de fato.  Nesse caso, autoritarismo e patriarcado são quase sinônimos. 

Segundo Naranjo, em quase todos os países latino-americanos, temos uma cultura pa-
triarcal, com bastante desprezo pela mulher. Carecemos de uma cultura baseada em fatores 
matriarcais, mas, é possível pensar que devemos fazer algo para transcender essa estrutura 
patriarcal e se quisermos saber como fazer, não basta com as boas intenções. O patriarcal 
equivale a um esmagamento da criança interior, a que levamos todos nós, e sem a qual não 
há vida nem criatividade, o que Freud chamava o “princípio do prazer”. No mundo patriarcal 
está muito criminalizado o prazer e é isso, equivocamente, o que se considera como algo 
bom! Hoje o mundo está se tornando fascista, e isso tem que ver como o esmagamento do 
“princípio do prazer”.

Geralmente, os regimes ditatoriais se impõem com mais sucesso, e se aproveitam de 
nossas tendências repressivas. O mundo convencional e os valores convencionais não con-
templam a liberdade, ou a espontaneidade infantil. Por isso voltam-se contra a arte.

Na medida que um indivíduo se mostra potente, ou seja, capaz de atualizar suas poten-
cialidades sobre a base da liberdade e da integridade do eu, não necessita dominar. Não so-
fre de fome de poder. Nas palavras de Reich, o poder no sentido de dominação representa a 
perversão da potência, da mesma forma que o sadismo sexual é a perversão do amor sexual 
(A revolução sexual). 

A pessoa de caráter autoritário caracteriza-se pela sua peculiar atitude à frente da autori-
dade. A admira e tende a se submeter com ela, mas ao mesmo tempo deseja ser ela mesma 
uma autoridade e submeter aos outros.

O sistema fascista se autodenomina autoritário por causa da função dominante da autori-
dade na sua estrutura política e social. Ao parecer, em nossas sociedades latino-americanas 
tudo converge a alimentar o caráter sadomasoquista ou autoritário ao qual se refere Erich 
Fromm (Medo da liberdade). Por isso, não resulta estranho que, na decepção das irregulari-
dades e contaminações da democracia uma parte importante do eleitorado tenha medo de 
agir ou defender à liberdade.

Fromm afirma que a expressão caráter autoritário refere-se à estrutura da personalidade 
que constitui a base humana do fascismo. Só dessa forma podemos entender que ainda 
grandes setores da população dos nossos países mantem expectativas otimistas a respeito 
das ditaduras civis ou militares, que tem caracterizado os regimes políticos em diversos pe-
ríodos históricos. Falta preparação ético/política e responsabilidade sócio/econômica. Falta 
educação holística: emocional, intelectual e espiritual (Naranjo). 

Há uma questão de consciência ou de falta de consciência em relação ao tema e, justa-
mente, na literatura e na arte em geral, surge o detonante para o despertar da consciência 
dos sujeitos, em relação a assumirem sua natural condição de serem livres. Nossos escri-
tores, poetas, cineastas e artistas plásticos, representam as antenas que faltam às massas 
para entender a realidade sem medo. Octavio Paz, por exemplo, o chamado poeta da liber-
dade, o expressou de outro modo: a liberdade não é uma filosofia nem sequer uma ideia; é 
um movimento da consciência que nos leva, em certos momentos, a pronunciar dois monos-
sílabos: sim ou não. Em sua brevidade instantânea, como a luz do raio, desenha-se o signo 
contraditório da natureza humana. A preocupação política e social de Paz ficou expressada 
por meio de sua visão de futuro. Para ele, o grande problema dos tempos que vêm será criar 
outro projeto histórico e esse projeto tem de recolher a herança liberal e a herança socialista. 
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Mas, nesse projeto o mercado é um processo cego que gera injustiças e a democracia ne-
cessita uma correção: os representantes esquecem com frequência seus representados. Há 
que corrigir a democracia fazendo-a mais democrática, dando maior participação ao povo e 
modificando o mercado fazendo-o mais social. Todo o contrário do consumismo.  
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Resumo: No presente artigo a problemática levantada é: qual a consequência normativa 
imputada à violação da norma de competência? O método usado foi o do constructivismo 
lógico-semântico. Constatamos que caso a norma de competência seja violada a consequên- 
cia normativa imputada é a anulação. Finalizamos com constatação de que mencionada 
anulação pode gerar quatro efeitos distintos: material, pessoal, temporal e espacial.

Palavras-chave:  competência, constructivismo lógico-semântico, anulação.

Abstract: In the present article the problem raised is: what is the normative consequen-
ce imputed to the violation of the norm of competence? The method used was that of logi-
cal-semantic constructivism. We find that if the rule of competence is violated the imputed 
normative consequence is annulment. We conclude with the observation that the mentioned 
cancellation can generate four distinct effects: material, personal, temporal and spatial.

Keywords: competence, logical-semantic constructivism, nullification.
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1. INTRODUÇÃO – O NOSSO PROBLEMA: A CONSEQUÊNCIA 
NORMATIVA IMPUTADA AO ILÍCITO MONOGENÉTICO.

A Linguagem, contemporaneamente, ganhou papel central na maneira como se desen-
volvem Ciência e Filosofia. Houve uma cisão radical que ocorreu com o advento do Giro 
Linguístico: antes, o modelo predominante era o da Filosofia da Consciência, onde o sujeito 
era o alvo central de investigações; após, o modelo foi alterado, para pôr em evidência a 
Linguagem em todas as suas manifestações, eis a Filosofia da Linguagem1. É dentro deste 
paradigma que estamos encaixados e trabalharemos.

Seccionamos linguisticamente o direito-objeto para operarmos apenas com os enuncia-
dos prescritivos válidos, enunciados, esses, ejetados no sistema de direito positivo por atos 
de autoridades credenciadas pelo sistema de direito positivo a fazê-lo. Da leitura desses 
enunciados prescritivos constrói-se, em nível proposicional, a norma jurídica, que é um juízo 
hipotético-condicional, revestida pela forma lógica da implicação “p–>q”. A norma jurídica 
irá regulamentar a conduta humana, esse é o seu referencial semântico. Nosso objeto, aqui, 
é direcionado à norma de competência e a problemática levantada é a seguinte: ante o des-
cumprimento da norma de competência, qual é a consequência jurídica atribuída pelo siste-
ma de direito positivo? É possível falarmos em sanção? Quais os efeitos?

Para responder ao questionamento, o direito-objeto será analisado sob o prisma norma-
tivista construído pela escola/método do constructivismo lógico-semântico. As matrizes te-
óricas residem em Lourival Vilanova e Paulo de Barros Carvalho. 

Fixadas as bases metodológicas, analisa-se o tema procedendo-se à construção da nor-
ma jurídica de competência, identificando o ilícito nomogenético e expondo qual a consequ-
ência normativa imputada a esse ilícito bem como os seus efeitos.

1 “Em comentário ligeiro, o Tractatus lógico-philosophicus é marco decisivo na história do pensamento 
humano. Até Kant, a filosofia do ser; de Kant a Wittgenstein, a filosofia da consciência; e, de Wittgenstein aos 
nossos dias, a filosofia da linguagem, com o advento do ‘giro linguístico’ e de todas as implicações que se abriram 
para a teoria da comunicação”.(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método.4.ed.São 
Paulo:Noeses. 2011. p. 25)
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I – O CORTE EPISTEMOLÓGICO: O OBJETO FORMAL SECCIO-
NADO LINGUISTICAMENTE PARA FINS DE ANÁLISE

Toda a Ciência pressupõe um corte epistemológico; aquilo que se pretende estudar. Com 
o direito-Ciência não é diferente. A partir de um mesmo objeto material, uma gama de obje-
tos formais é constituída para fins de análise. Como assevera VILANOVA:

A partir do objeto-material M cada feixe homogêneo de proposições constitui uma teoria T. Assim, 
temos teorias T’, T’’,T’’’...constituintes de subdomínios O’,O’’,O’’’...,justamente os objetos formais 
obtidos pelos cortes lógicos e epistemológicos de cada teoria.2 

Essa secção epistemológica opera-se sobre a contextura total do objeto-material. Tal ato 
é arbitrário e artificial. Ao segmentar a realidade o cientista constitui seu objeto de estudos e 
fá-lo linguisticamente, tão-só.

A análise desse objeto formal é feita por meio de um caminho percorrido pelo cientista. A 
esse conjunto de regras eleitas arbitrariamente pelo cientista para que se proceda à análise 
do objeto dá-se o nome de método. 

Na presente articulação, o método utilizado é o construtivismo lógico-semântico, onde, 
na parte preliminar do trabalho, alguns de seus pressupostos serão explicitados.

De antemão já asseveramos que o objeto-formal constituído, aqui, para fins de análise, é 
o direito positivo; não enunciados de ciência do direito, nem de deontologia jurídica ou socio-
lógica; tão-só o direito positivo. Assim, o objeto-formal de estudos (como todos os objetos) é 
totalmente linguístico.

Dessa maneira, em termos de epistemologia, constata-se a existência, no ato de conhe-
cer, de três elementos: i – sujeito cognoscente; ii – objeto a ser analisado; iii – asserções (ou 
juízos – S é P) emitidos a respeito daquele objeto. Essa operação intelectual é precedida de 
um método, ou, o caminho a ser trilhado para que se analise tal ou qual objeto de estudos. 
Nos termos do presente trabalho temos que “i” é o cientista do direito; “ii” é o direito positivo; 
“iii” é a Ciência do Direito; e o método é o constructivismo lógico-semântico.

Definimos o conceito de “direito positivo” como “conjunto de enunciados prescritivos e 
válidos postos por autoridade competente.” Esse ato prévio de definição do signo “direito” é 
necessário, uma vez que a ambiguidade e vaguidade se fazem presente de maneira cons-
tante quando do uso do mencionado signo.

Para tal análise, breves noções de semiótica deverão ser explicitadas. São as ferramen-
tas com as quais analisaremos o nosso objeto e partiremos rumo à conclusão.

II – INSTRUMENTAL SEMIÓTICO ADOTADO PARA FINS DE ANÁ-
LISE DO DIREITO-OBJETO

A linguagem é composta por um conjunto de signos. O caráter relacional do signo é cons-
tante em autores que trabalham com a Semiótica. Assim o signo é relação de um fenômeno 

2 VILANOVA, Lourival. Níveis de linguagem em Kelsen. In: _____. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: IBET, 2003.v.2.p. 205
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com outro fenômeno3. Uma coisa, A, é um signo de outra coisa, B, se A representa a B de um 
modo ou de outro4.  Ele se caracteriza, pois, por sua mediatidade, aponta para algo distinto 
de si mesmo5.

O “signo”, aqui, será trabalhado de acordo com a terminologia empregada por Paulo de 
Barros Carvalho6, que utiliza a terminologia de E. Husserl. O signo possui o status lógico de 
uma relação que se estabelece entre o suporte físico, a significação e o significado , ou seja, 
não há signo sem esses três elementos. Tais elementos constituem a estrutura sígnica.

O suporte físico é a palavra falada ou escrita; o significado é o objeto do mundo real para o 
qual o suporte físico aponta; a significação é a ideia formada na mente do sujeito acerca da-
quele suporte físico. Leio a palavra “cadeira”, ela me remete a algo do mundo real, que é um 
objeto, geralmente, composto por quatro pernas, um encosto e um acento, onde as pessoas 
geralmente se sentam. O contato com o signo “cadeira” me remete à ideia de cadeira, que é 
a significação formada em minha mente.

O significado é composto por dois elementos, quais sejam: a conotação e a denotação. 
No primeiro, têm-se os critérios de uso ou requisitos daquela palavra de classe. Essas partes 
da descrição de um objeto que integram o critério de uso do vocábulo se chamam caracte-
rísticas definitórias da palavra em questão7. Denotação é o conjunto de todos os objetos ou 
entidades que cabem na palavra8.

Os critérios de uso construídos constituem as características definitórias daquele signo. 
Ou seja, explicitar os requisitos que devem ser preenchidos para que aquele símbolo seja 
usado é a definição.

O direito-objeto é formado por um conjunto de signos da classe dos símbolos, que são 
eleitos arbitrariamente por uma comunidade linguísitica com o fito de nomear alguma coisa 
do mundo real. Esses símbolos são os enunciados prescritivos; são o suporte físicos das 
significações.

O objeto imediato de estudos do jurista, ou seja, o direito positivo, é formado por uma 
gama de enunciados prescritivos dispersos pelo texto posto e sem harmonia estrutural. 
Cabe ao jurista dotar esses enunciados prescritivos de algum sentido e integrá-los à estru-
tura normativa.

O enunciado prescritivo, ou suporte físico, aponta para algo do mundo real. O algo que ele 
aponta é a conduta humana normativamente regulada. Por isso que o direito visa regular a 
conduta humana; eis o seu significado. Ao travar contato com o enunciado prescritivo, uma 
significação lhe surge à mente. Essa significação, quando integrar a forma implicacional 
“se...então...” ou “(p–>q)”, formará a norma jurídica. Assim, da leitura de vários enunciados, 

3 GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al conocimien-
to científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000. p.18.
4 HOSPERS, John. Introducción al análisis filosófico. Madrid: Alianza Editorial, 1976. p. 14.
5 FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação.6.ed.São 
Paulo: Atlas, 2008. p.223.
6 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 8.ed.São Paulo: 
Saraiva, 2010. P. 37
7 GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al conoci-
miento científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000. p. 46.
8 GHIGLIANI, Alejandro M.; GUARINONI, Ricardo V.; GUIBOURG, Ricardo A. Introducción al conoci-
miento científico. 3. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2000. p.42.
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significações esparsas são formuladas. Enquanto essas não integrarem a forma implicacio-
nal mencionada, não há que se falar em norma jurídica, mas tão-somente em proposição 
isolada, ou significação isolada.

Finalizamos este tópico com duas conclusões complementares: norma jurídica só é 
construída a partir da leitura de enunciados prescritivos; enunciado prescritivo e norma jurí-
dica ocupam campos ontologicamente diversos. Isso nos permite afirmar que não se vê ou 
se toca uma norma jurídica, pois ela ocupa o plano ideal. Essas afirmações são relevantes, 
pois não se vê a estrutura da norma jurídica no plano textual, pois ela é construída proposi-
cionalmente. 

III – A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA JURÍDICA
A estrutura formalizada da norma jurídica é representada da seguinte maneira: D[-

F–>(S´RS´´). Na mencionada fórmula, que é revestida pela forma implicacional, o sentido 
atribuído é: deve ser que, dado o fato F, então se instaura a relação jurídica R entre S´ e S´´, 
que são sujeitos de direito.

O fato “F” corresponde à hipótese normativa, ao passo que a relação jurídica corresponde 
ao consequente normativo. Essa estrutura hipotético-condicional permeia todo o direito e é 
a estrutura da norma jurídica. Por isso se fala que o direito-objeto visa regular condutas, pois 
o enlaço imputacional une a hipótese (conduta normativamente regulada), à consequência 
(relação jurídica). Eis a causalidade normativa.

A norma jurídica, dessa maneira, é um juízo hipotético condicional. A norma jurídica apa-
rece, então, como uma estrutura epistemológica de aproximação do sujeito cognoscente em 
relação ao seu objeto de estudos. 

As normas jurídicas podem ser classificadas em: primárias e secundárias. Nas primárias 
há a previsão de direitos subjetivos e deveres jurídicos, ao passo que na norma secundária 
há a previsão de sanção, ou atuação estatal. Mas em ambas as normas a estrutura implica-
cional não se altera. Tanto na norma primária como na norma secundária a estrutura nor-
mativa é a mesma: H–>C. A diferença é que o antecedente, na norma secundária, é um ato 
ilícito, pressuposto de uma sanção normativa, que é o consequente da norma secundária.

 Assim, a estrutura da norma, formalizada, ficaria da seguinte forma:

 D{[(p–>q)] v [-(q) –>S]}

Antes do disjuntor includente “v” a estrutura é da norma primária, ao passo que após 
mencionado disjuntor a estrutura é da norma secundária. O functor “D” abarca a norma jurí-
dica como um todo; é sincategorema; insuscetível de preenchimento, variação. Nas palavras 
de VILANOVA:

Essa colocação do functor [functor D], abrangente da relação formal, evita que se construa for-
malmente a proposição-hipótese, na fórmula: “p–>D(q)”, isto é, como sendo uma proposição-an-
tecedente descritiva, implicando a proposição-consequente de caráter prescritivo. Pois aqui a 
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incidência do functor é sobre a relação de implicação, que inexistiria sem tal functor. 9

Dessa maneira, a estrutura acima construída significa: dado o fato F, deve ser instituído 
o vinculo entre dois sujeitos de direito, que é uma relação jurídica; caso seja descumprida 
essa relação jurídica, deve ser atribuída uma sanção, por meio da atividade do Estado-Juiz.

IV – CONSEQUÊNCIA IMPUTADA AO ILÍCITO NOMOGENÉTICO: 
A ANULAÇÃO/INVALIDADE DA NORMA JURÍDICA

Antes de ingressarmos no ponto nodal do presente trabalho, necessária se faz a cons-
trução de mais uma classificação. A mencionada classificação, já consagrada, advém do 
jurista italiano NORBERTO BOBBIO. BOBBIO classifica as normas, quanto ao objeto de sua 
regulação, em normas de conduta e normas de estrutura. Ao explicar a sua classificação, 
BOBBIO assevera:

Em cada grau normativo encontraremos normas de conduta e normas de estrutura, isto é, nor-
mas dirigidas diretamente a regular a produção de outras normas. Comecemos pela Constituição 
(...) há normas que atribuem diretamente direitos e deveres aos cidadãos, como as que dizem 
respeito aos direitos de liberdade; mas existem outras normas que regulam o processo através 
do qual o Parlamento pode funcionar para exercer o Poder Legislativo, e, portanto, não estabele-
cem nada a respeito das pessoas, limitando-se a estabelecer a maneira pela qual outras normas 
dirigidas às pessoas poderão ser emanadas.10

Apesar de, neste tópico, utilizarmos essa classificação, não significa que ela esteja imune 
a críticas. A crítica mais conhecida e realmente a que causa maior impacto é: criar normas 
também é uma conduta. Para falarmos com TÁCIO LACERDA GAMA, nomogênese é um 
“processo por meio do qual o sujeito competente cria, modifica ou extingue uma norma ju-
rídica num sistema de direito positivo qualquer”.11 Dessa maneira, toda norma sempre visa 
regular a conduta humana; como criar normas é uma conduta, não seriam todas as normas 
classificáveis como normas de conduta? Ocorre que há condutas que são reguladas de ma-
neira mediata e imediata, ou seja, a finalidade da norma é regular a conduta humana. A essas 
normas chamaremos “normas de conduta”. Já as normas que têm como finalidade imediata 
regular a conduta do agente competente para mediatamente produzir enunciados prescriti-
vos, são classificadas “normas de estrutura”. Ciente deste ponto de contato entre normas de 
conduta e normas de estrutura, PAULO DE BARROS CARVALHO distingue ambas: 

Os teóricos gerais do direito costumam discernir as regras jurídicas em dois grandes grupos: nor-
mas de comportamento e normas de estrutura. As primeiras estão diretamente voltadas para a 
conduta das pessoas, nas relações de intersubjetividade; as de estrutura dirigem-se igualmen-
te para as condutas interpessoais, tendo por objeto, porém, os comportamentos relacionados à 
produção de novas unidades deôntico-jurídicas, motivo pelo qual dispõem sobre órgãos, proce-
dimentos e estatuem de que modo as regras devem ser criadas, transformadas ou expulsas do 
sistema.12

9 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo, 3.ed. São Paulo: Noeses, 
2005. p. 93.
10 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 9. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1997. p. 
46.
11 GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses. 2009. p. LI do glossário.
12 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 186.
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As normas de estrutura também podem ser chamadas de normas de produção jurídica. 
Essas normas delineiam as notas que devem ser preenchidas para que a norma ingresse no 
ordenamento jurídico sem nenhum tipo de vício. Para que mais tarde não seja anulada. 

As normas de estrutura atribuem o caráter autorreferente ao sistema de direito positivo. 
Ou seja, o direito-objeto apenas é alterado por intermédio de outras normas jurídicas. Eis 
o seu fechamento sintático. Alterar o direito-objeto é aplicar normas de estrutura. E mais, 
aplicar normas de conduta é aplicar normas de estrutura, também. Isso se deve ao fecha-
mento operacional do direito. Apenas quem aplica as normas é uma autoridade competente, 
e para fazê-lo, deve respeitar certos limites, limites, estes, que são impostos pelas normas 
de estrutura.

Por ambas serem normas, ambas possuem a mesma estrutura lógico-sintática, que é: 
D(H–>Rj) v (–Rj–>Rj’).

Ocorre que, como dito, as normas de conduta, de maneira imediata e de maneira mediata 
visam reger a conduta humana que estiver ao alcance das notas da hipótese normativa. 
Assim, a finalidade da norma de conduta é a de regular o comportamento humano, e não a 
produção normativa. 

Desse modo, podemos fazer uma definição de maneira negativa (o que não é aconselha-
do pelos Lógicos). Toda conduta regida normativamente que não vise a criação de normas 
está abarcada pela hipótese da norma de conduta.

A outra grande diferença entre ambas reside na norma secundária. Apesar de a norma 
secundária ser conhecida como “norma sancionatória”, por vezes ela não prevê sanção, 
mas, sim, uma invalidade, como é o caso das normas de estrutura.

Assim, para nós, a norma de conduta sempre possuirá em sua norma secundária a pre-
visão de uma sanção, que é, ao estilo kelseniano, a privação da liberdade ou de proprie-
dade atribuída a sujeito(s) determinado(s). Os exemplos de condutas que, desrespeitadas, 
“desaguam” em uma sanção, são inúmeros. Os mais nítidos são os exemplos das normas 
penais, cíveis e tributárias. Por exemplo: se matar, deve ser pena de privação de liberdade; se 
celebrar negócio jurídico e não cumpri-lo, deve ser o ressarcimento; se não pagar o tributo, 
deve ser executado pelo Estado. Assim, para fins de pacto semântico, veremos na sanção as 
notas principais como sendo a privação de liberdade e de propriedade, em virtude da prática 
de um ato ilícito.

Agora vamos nos deter ao problema das normas de estrutura - que podem ser entendi-
das como normas de produção jurídica. Essas normas determinam o procedimento, o su-
jeito competente e a matéria que devem ser respeitados para que a norma seja ejetada no 
sistema de direito positivo sem qualquer vício; sem que ela seja predicável pela Ciência do 
Direito como anulável. Normas, essas, que caso desrespeitadas, dão ensejo ao surgimento 
do “ilícito nomogenético. A conduta nomogenética é a que produz novas normas jurídicas 
(ou enunciados prescritivos). Caso haja o seu descumprimento, tem-se a existência do ilícito 
mencionado.    

GABRIEL IVO13 realiza o seguinte esquema para explicar o processo de produção dos 
enunciados prescritivos:

13 IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006. p. 4.



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

6565

Npj1(c), Npj2(p), Npj3(m)

  A–>Ep (ee + ee)

O esquema proposto por IVO, com o qual não concordamos integralmente, significa que: 

Normas de produção jurídica, construídas a partir de outros enunciados prescritivos, estabele-
cem o ato de criação de outros enunciados prescritivos. Assim, as normas Npj1, Npj2 e Npj3 
estabelecem a competência, o procedimento e, de certa forma, o conteúdo para se criar novos 
enunciados prescritivos Ep, por meio da realização de atos específicos A.14 

Em Npj1 as normas são de competência, em Npj2 as normas preveem o procedimento a 
ser seguido pelo sujeito competente e em Npj3 há o delineamento da matéria a ser tratada. 
Não concordamos integralmente com o esquema proposto pelo Professor alagoano. Por al-
guns motivos. A separação entre as normas de produção jurídica, representadas por “Npj” é 
feita com vírgula, e não com um sinal que indica a conjunção. Pensamos que a vírgula pode-
ria ser substituída por “.” ou por –>, sinais que indicam a ideia de conjunção. Os símbolos que 
indicam as normas de produção jurídica são sucedidos por um functor deôntico, o que indica 
a ideia de implicação, mas, pensamos, se fizermos a substituição aqui proposta, teríamos 
o esquema mais acertado. O outro problema é que o autor usa “ee” para se referir tanto à 
enunciação-enunciada como ao enunciado-enunciado, o que gera ambiguidade, apesar de 
não causar maiores danos à compreensão do esquema formal. 

Outro ponto, e agora uma questão de semântica, é que o autor indica Npj1(c) como sendo 
aquela que prevê a existência de um órgão normativo credenciado a criar enunciados pres-
critivos. Não pensamos que a norma de competência delineie apenas o sujeito competente, 
como passaremos a mostrar.

Nossa ideia é que os limites formais e materiais estão incluídos na norma de compe-
tência. Assim, quando uma norma é anulada, significa que sua produção foi viciada, seja 
quanto ao sujeito, seja quanto ao procedimento, seja quanto à matéria. O que podemos in-
ferir de maneira imediata dessa nossa postura quanto às normas de competência é que o 
agente credenciado a criar enunciados prescritivos possui limites para sua criação. Esses 
limites constringem a sua ação de criar enunciados prescritivos, pois eles limitam-no tanto 
procedimentalmente e materialmente quanto a ele mesmo, pois o agente competente não 
pode interferir na competência de outro agente. Por exemplo: No que tange ao ordenamento 
constitucional da República Federativa do Brasil, o Município não pode legislar a respeito 
de Direito Penal, uma vez que a competência é da União. Fazendo-o (ou tentando fazer) o 
Município estaria exorbitando aquela parcela de atuação que o sistema de direito positivo 
lhe conferiu.15

14 IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006. p. 4.
15  Neste sentido CRISTIANE MENDONÇA reforça a nossa ideia: “A engenhosa e relevante tarefa de 
produção do direito não pode perder de vistas o “dever-ser” que poderá (autorização-permissão) ou deverá (au-
torização-imposição) ser criado. [...] a habilitação relativa à edição de enunciados normativos também está limi-
tada materialmente.”(MENDONÇA, Cristiane. Competência Tributária. São Paulo: Quartier Latin. 2004. p. 77 
- 78). TÁCIO LACERDA GAMA ao tratar da estrutura lógica da norma de competência e sua limitação material, 
assevera: “A matéria é composta por um ou mais verbos que descrevem uma conduta. Assim, toda referência 
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Assim, agir de acordo com a sua competência é respeitar os limites materiais e formais. A 
conjunção das normas que conferem competência a certo agente credenciado, das normas 
que delimitam o seu procedimento e das normas que limitam a matéria a ser regulada, dese-
nham os limites do agente competente.

CRISTIANE MENDONÇA e TÁCIO LACERDA GAMA trabalham a estrutura lógica da nor-
ma de competência e incluem esses limites formais e materiais no arquétipo lógico. Dessa 
forma, estamos trabalhando, aqui, norma de competência como equivalente a norma de 
produção jurídica. Ambas ao longo do texto podem ser usadas como sinônimos. E mais, para 
nós a competência não está restrita ao agente credenciado a criar enunciados prescritivos, 
como foi exposto anteriormente.

A professora capixaba CRISTIANE MENDONÇA16 opera com o seguinte arquétipo lógico 
da norma de competência:

                                                                                      Dsm
                                                                                       
NCT = {Hct = [Cm + Ce + Ct] –> Cct = [Cp(Sa + Sp) + Cda(Lf + Lm)]}

Posta a fórmula, passamos à sua explicação. “NCT” significa “norma de competência tri-
butária”. “Hct” é a hipótese normativa. Essa hipótese normativa, à semelhança da estrutura 
lógica da norma exposta anteriormente, abriga os critérios: material, espacial e temporal. O 
critério material, segundo a autora, é “ser pessoa política de direito constitucional”. O critério 
espacial é: previamente definido (no território brasileiro). E o critério temporal é: condicionan-
te de tempo.

O “Cct” é o consequente da norma de competência. O “Cp” é o critério pessoal, onde 
estão os sujeitos ativo e passivo (Sa e Sp). O “Cda” é o critério limitador da autorização. Ele 
indica o que foi autorizado (quais tipos de enunciados prescritivos) com os limites formais 
e materiais. “Lf” indica os limites formais, ou seja, estabelece o procedimento a ser segui-
do para que sejam produzidos os enunciados prescritivos. Esses limites encontram-se na 
enunciação-enunciada. Por último, temos “Lf”, que são os limites materiais. Estes delineiam 
o limite dos enunciados-enunciados; delimitam a substância.

A presente estrutura normativa é uma norma primária. Mas e a norma secundária ligada 
a essa primária? É nesse ponto que iremos nos deter agora.

A todo ilícito ocorrido na criação de enunciados prescritivos damos o nome de ilícito no-
mogenético; é o vício que ocorreu na produção do enunciado prescritivo; o produto nasceu 
viciado. Alguns autores, dentre eles o professor paulista TÁCIO LACERDA GAMA, operam a 
invalidade como uma sanção. Mais especificamente, o mencionado autor diz que “a norma 
anulatória tem natureza de sanção nomogenética.”17 Mas, não concordamos com a posição 
do autor. 

à materialidade é sempre uma referência a verbos e seus respectivos complementos. Por isso, quando falamos 
de condicionantes materiais, estamos falando de enunciados que programam – delimitam – a matéria da norma 
que será criada. (GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2.ed. 
São Paulo: Noeses, 2011. p. 93)
16 MENDONÇA, Cristiane. Competência Tributária. São Paulo: Quartier Latin. 2004. p. 71.
17 GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2.ed. São 
Paulo: Noeses, 2011. p. 113.



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

6767

A ideia de sanção vem acompanhada de um mal, de um castigo àquele que cometeu o 
ato ilícito. Como dito mais acima, as normas penais são um belo exemplo da conduta ilíci-
ta que possui como consequência uma sanção. Ocorre que no caso de uma invalidade de 
norma, devemos nos perguntar: qual é o mal que o agente criador da norma sofre? O fato do 
agente “ver” a sua norma ser anulada não nos parece ser suficiente para caracterizar uma 
sanção. Apesar da criação de enunciados prescritivos ser um ato predicável como lícito ou 
ilícito, a invalidação desses enunciados não nos parece se adequar à ideia de sanção, que é 
justamente um mal atribuído ao sujeito que cometeu a infração.

Então, fixemos que para o descumprimento de normas de conduta temos a sanção jurí-
dica; para o descumprimento de normas de estrutura temos a invalidade. Eis mais um pacto 
semântico.

Pois bem. Mas e qual a norma secundária que se encontra “ligada” à norma de compe-
tência (ou norma de produção jurídica)? Para nós a norma de invalidade é a norma secundá-
ria da norma de estrutura.

Dessa maneira, o descumprimento da Cct dá ensejo à instauração de outra relação jurí-
dica, que é a relação jurídica de invalidação. Então, temos: (Hct–>Cct) v (– Cct–>Rj’), onde, 
repita-se,  Rj’ é a relação de invalidação.

Assim sendo, a consequência normativa da norma secundária de uma norma de estrutu-
ra é a invalidação, que não é sanção. Assim, todo ilícito nomogenético gera, pela imputação 
normativa, uma consequência, e essa consequência é a invalidação. Essa invalidação pode 
ser: inconstitucionalidade, ilegalidade e nulidade.

Mas e quais os efeitos dessa consequência? Ou, quais os efeitos materiais da aplicação 
da norma anulatória? Nesse ponto tomamos de empréstimo, in totum, as conclusões do 
Professor TÁCIO LACERDA GAMA18:

Eficácia material: total ou parcial. Esses efeitos dizem respeito à amplitude da norma 
anulatória. Há situações em que a norma anulada diverge apenas parcialmente da norma 
que lhe é superior, da norma que regula a sua criação; em outros casos há a total incompa-
tibilidade. Se determinado diploma normativo é totalmente declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal, houve total incompatibilidade com a Constituição, já se apenas 
alguns dispositivos estavam eivados deste vício, diz-se que a incompatibilidade é parcial.

Eficácia pessoal: erga omnes ou erga singulum. Os efeitos da norma anulatória podem 
atingir todos os destinatários (erga omnes) ou pode ser inter partes (erga singulum).

Eficácia espacial: total ou parcial. A zona de incidência da norma jurídica (critério espa-
cial), quando é totalmente mutilado diz-se que a eficácia espacial foi totalmente afetada; já 
quando a não incidência da norma se limita a locais específicos, diz-se que a eficácia espa-
cial foi parcial. Se determinado Município edital lei para fazer valer o IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) sobre áreas rurais, haverá um caso de violação do âmbito espacial da 
norma de competência. A norma anulatória incidiria sobre essa norma de IPTU para restrin-
gi-la às áreas urbanas. Se essa norma de IPTU for totalmente anulada, diz-se que a eficácia 
espacial da norma anulatória foi total, já se apenas a parte que tributa indevidamente os 
proprietários de áreas rurais for anulada, a eficácia espacial é parcial.

18 GAMA, Tácio Lacerda. Competência Tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. 2.ed. São 
Paulo: Noeses, 2011. p. 116 – 122.
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Eficácia temporal: ex tunc ou ex nunc. Esses efeitos dizem respeito à possibilidade de 
retroatividade dos efeitos da norma anulatória. Ou retroage ao início da criação da norma 
anulada (ex tunc ) ou os efeitos são “para frente” (ex nunc).

Mais uma última advertência merece ser feita: a atribuição desses efeitos não pode ser 
feita de maneira arbitrária pelo aplicador do direito, pois o próprio sistema de direito positivo 
impõe os critérios normativos que devem ser observados/preenchidos para que a norma 
anulatória possua os efeitos acima expostos. Os efeitos acima expostos não são atribuíveis 
de maneira “automática” pelo aplicador; o sistema de direito positivo nos trará esses limites. 

2. CONCLUSÃO

O ato de produzir enunciados prescritivos é uma conduta regulada pelo direito positivo, 
logo, passível de ser predicada como (i)lícita. A enunciação deve obedecer os limites impos-
tos pelo direito positivo, caso contrário haverá o ilícito nomogenético, que é o ato violador 
de normas de competência. Pois bem, a pergunta respondida foi: qual a consequência ao 
mencionado ilícito?

A conclusão a que chegamos, a partir da premissa construída, do caminho percorrido 
(método) e do ponto de vista adotado (normativismo) é que a norma de competência abarca 
não somente diretrizes normativas direcionadas à pessoa, mas, também, ao procedimento, 
ao local e à matéria veiculada. Com isso afastamos a ideia de que “competência” está ligada 
exclusivamente ao sujeito. Caso haja esse ilícito, ou suspeita desse ilícito, uma relação ju-
rídica de invalidação será instaurada perante o órgão competente. Esse órgão competente, 
caso seja o caso, anulará essa norma viciada. Analisou-se todos os efeitos que a norma de 
anulabilidade pode gerar: material, pessoal, espacial e temporal.

Em suma: caso a norma criada desrespeite as prescrições da norma que lhe é superior, 
diz-se que houve vício de competência. A consequência normativa que lhe é imputada é a 
anulação. A anulação terá necessariamente quatro efeitos distintos: quanto à extensão do 
vício no diploma normativo (total ou parcial); quanto aos destinatários (erga omnes ou inter 
partes); quanto ao local/espaço em que a norma anulada não incidirá mais (total ou parcial) 
e quanto à eficácia temporal (ex tunc, ex nunc). Essas conclusões operam efeito direto sobre 
categorias fundamentais da Teoria do Direito, quais sejam: validade, vigência e eficácia. Mas 
o paralelo entre o nosso estudo aqui desenvolvido e essas categorias merece um trabalho 
à parte, já que esse contraste não foi o nosso propósito inicial e já que, caso isso fosse feito, 
haveria o risco de se “perder” o nosso objeto aqui delineado.

Por tudo o dito, a última parte da conclusão construída é: somente se anula norma jurídi-
ca por meio de decisão competente. Assim, a invalidade da norma somente é construída por 
quem tiver competência para atribuir tal consequência normativa ao ilícito nomogenético.  
Eis a nossa conclusão.
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HOUAISS, UM DICIONÁRIO RUIM

Segismundo Spina, no livro Episódios que a vida não apaga (São Paulo: Humanitas FFL-
CH/USP, 1999, p. 149) afirma que o “Aurélio não tinha, como não tiveram os próprios dicio-
naristas Cândido de Figueiredo e Laudelino Freire, estofo filológico para um trabalho sério, 
no campo da lexicografia”. Também não têm estofo os responsáveis pelos verbetes do Di-
cionário Houaiss. Eis, numa análise rápida, algumas inadequações  que revelam ou a pressa 
ou a incompetência dos que elaboraram o léxico do Houaiss. Consulto o CD de 2009, da ed. 
Objetiva.

1. O Houaiss erra na etimologia. No verbete próprio, Houaiss informa que a origem de 
vendável é o francês vendable. Segundo Cândido de Figueiredo, no livro Lições Práticas da 
Língua Portuguesa (8.ed. Porto: Livraria Clássica Editora, 1930, p. 242), vendável   vem do 
substantivo português venda e não do francês.   A terminação {-ável} pode formar nomes 
oriundos de verbos normalmente da 1ª conjugação, como condenar – condenável, amar – 
amável; mas também pode formar adjetivos a partir de nomes, como amorável (de amor, se-
gundo Carlos Goes, no seu Diccionario de affixos e desinências. 3.ed. Rio de Janeiro: Fran-
cisco Alves, 1937, s.v. avel, e não de um hipotético verbo amorar, segundo informa Houaiss 
no verbete amorável), palatável (de palato), miserável (de mísero) e, naturalmente, vendável 
(de venda). Oriundo do verbo vender, temos vendível, de emprego e sentido equivalentes a 
vendável. 

2. O Houaiss erra na gramática. No verbete xerox, contrariando todos os dicionários e 
gramáticas do português, o Houaiss registra o plural xeroxes. As palavras terminadas em –x 
são invariáveis no plural. Fax, sax e fox não são exceções. As formas faxes, saxes e foxes 
são registradas como plurais regulares de faxe, saxe e foxe, variantes gráficas daqueles três 
vocábulos. Por isso, também é possível não pluralizar esses nomes obedecendo à norma 
geral dos nomes terminados em –x.

3. O Houaiss erra na sintaxe. Em muitos verbos, o Houaiss erra na predicação, ensinando, 
por exemplo, como transitivos indiretos verbos que são transitivos diretos. No verbete satis-
fazer, o Houaiss classifica esse verbo como transitivo direto e transitivo indireto, mas registra 
o exemplo “satisfazer (a) uma promessa”, pondo a preposição entre parênteses, numa clara 
demonstração de que a preposição, podendo ser suprimida, não introduz um objeto indireto, 
mas um objeto direto preposicionado, em que a preposição é apenas um recurso eufônico e 
não sintático. 

No verbete morar, o Dicionário classifica o verbo como transitivo indireto com o sentido de 
“residir em (determinado lugar). habitar, viver”, e exemplifica com as seguintes frases: “mora 
na rua das Acácias” e “mora em Brasília”, confundindo o adjunto adverbial de lugar com objeto 
indireto. Mais à frente, o Houaiss “ensina” que morar é transitivo indireto, com o sentido de 
“compartilhar moradia; viver com”, mas dá os seguintes exemplos: “mora com a mãe” e “mora 
com vários gatos”, confundindo o adjunto adverbial de companhia com objeto indireto.



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

7373

A mesma confusão de adjunto adverbial com objeto indireto está no verbete ir, verbo in-
transitivo que o Houaiss considera transitivo indireto na acepção 8 (dar acesso a), com o 
exemplo “Todos os caminhos vão a Roma”; na acepção 9, o Houaiss informa adequadamen-
te que o verbo ir é intransitivo e dá o seguinte exemplo: “Esse platô vai quase até a serra da 
Canastra”. A expressão “até a serra da Canastra” é adjunto adverbial de lugar.  Ora se disser-
mos “ Todos os caminhos vão quase até Roma”, o verbo ir deixa de ser transitivo indireto (na 
análise do Dicionário) e passa a ser intransitivo? Na verdade o Dicionário confunde adjunto 
adverbial de lugar com objeto indireto. Os complementos verbais (objetos direto e indireto) 
exercem função substantiva e não adverbial. Embora em “ir a Roma”, a expressão “a Roma” 
complete o sentido do verbo, nenhum gramático a consideraria objeto indireto, porque, dan-
do a ideia de lugar, essa expressão exerce função adverbial.

4. O Houaiss erra na conjugação. No verbete adequar, o Houaiss conjuga esse  verbo  em 
todas os tempos e pessoas, contrariando dicionários (inclusive o Aurélio) e gramáticas que 
ensinam que adequar é verbo defectivo que se conjuga nas formas arrizotônicas, isto é, nas 
formas em que o acento tônico não cai na sílaba “de”. Assim, não existem no verbo adequar 
as três primeiras pessoas do singular do presente do indicativo nem, consequentemente, o 
presente do subjuntivo inteiro e o imperativo afirmativo. Assim, formas como “eu adéquo, ele 
adéqua” simplesmente não existem. Veja-se o verbete adequar, adequar-se, do  Dicionário 
de dificuldades da língua portuguesa, de Domingos Paschoal Cegalla (Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996), onde se lê: “Não existem as formas adéqua, adéquam, com e tônico.” O Di-
cionário Aurélio também ensina que adequar é verbo defectivo que só se conjuga nas formas 
arrizotônicas, isto é, nas formas em que o acento tônico não cai na raiz, isto é, na sílaba de.

5. O Houaiss erra na explicação. No verbete gol, o Houaiss informa que o plural gols é um 
barbarismo e ensina as formas golos, goles e gois.  Gois  é uma aberração do dicionário, por-
que todas as palavras oxítonas terminadas em –ol têm a vogal aberta no singular e no plural: 
anzol, futebol, lençol, terçol, sol, etc. A palavra francês rôle (com a vogal tônica fechada) deu 
rol, em português, com a vogal aberta, mostrando a perfeita adaptação do galicismo aos 
padrões fonológicos e silábicos portugueses. Gois seria um plural adequado se gol  tivesse 
a  vogal aberta, como todas as palavras  portuguesas em –ol. Como a tem fechada, gol é 
apenas adaptação gráfica do inglês goal e, portanto, a forma gols é perfeitamente aceitável. 
Em outras palavras, a forma gois é que seria um barbarismo.

6. O Houaiss erra no significado dos verbetes.  No verbete  cacófato, o Houaiss dá as 
seguintes definições:

“1 som feio, desagradável, impróprio ou com sentido equívoco, produzido pela união dos 
sons de duas ou mais palavras vizinhas. 1.1 palavra ou expressão obscena, ridícula ou fora de 
contexto, formada pela sílaba final de uma palavra e pela inicial da seguinte.”

A primeira definição está mais próxima do conceito de cacofonia, que consiste no encontro 
desagradável de sons, não necessariamente obsceno, como em “ela tinha” (= é latinha); a segun-
da definição é que é de cacófato, que é o encontro de duas ou mais palavras que formam ou uma 
terceira  palavra ou uma expressão obscena. Mas a definição de cacófato dada pelo dicionário é 
inadequada, porque o cacófato pode ocorrer não apenas no encontro da sílaba final de uma pa-
lavra com a inicial de outra, mas também no encontro de duas ou mais palavras vizinhas, como 
em “ela não tem pretensões acerca dela” (o cacófato “acerca dela” forma a expressão ridícula ou 
obscena: “a ser cadela”). Veja-se o Dicionário de termos literários, de Massaud Moisés (2.ed. São 
Paulo: Cultrix,1978), que, no verbete Cacofonia, estabelece a diferença entre cacófato e cacofonia.
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7. O Houaiss erra na designação de classes de palavras. No verbete pastel, o Houaiss 
informa que se trata de um adjetivo de dois gêneros e dois números na designação de cor, 
como em “calças pastel”. Ora, o substantivo (preposicionado ou não) junto de um outro subs-
tantivo, sem formar palavra composta, exerce a função de aposto e não de adjetivo, como 
em Rio Amazonas, Montes Pirineus, o Rei D. Manuel, Tecidos Aurora, Praça da República, a 
cidade de Lisboa (exemplos de Evanildo Bechara, no livro Lições de português pela análise 
sintática 16.ed. ver. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001, p. 107-108), vestidos laranja, se-
questros relâmpago, comícios monstro, desvios padrão, mandatos tampão, elevadores Na-
cional, óticas Visual, comandos surpresa, máquinas xerox (exemplo este do próprio Houaiss, 
no verbete xerox), etc. O aposto é função substantiva e não adjetiva. O Houaiss, no entanto, 
em flagrante contradição, no verbete apositivo, cita “Leis antidroga” como exemplo. Ora, 
antidroga é um substantivo, como pastel, ao lado de outro substantivo. Por que em “Leis 
antidroga” e “máquinas xerox” há  aposto; e em “calças pastel”, não? 

8. No minidicionário, o Houaiss erra na divisão silábica. A palavra parapsicologia não tem 
hífen, por isso, a divisão silábica correta, segundo os gramáticos e a ortografia vigente, é 
pa-rap-si..., em que as consoantes ps se escrevem em sílabas separadas, como em silepse, 
elipse, lapso, etc. Mas, contrariando as normas ortográficas, o minidicionário Houaiss separa 
assim as sílabas de parapsicologia: pa-ra-psi...

9. O Houaiss erra ao omitir verbete citado em outro verbete. No verbete narcolepsia, o 
Houaiss dá como sinônimo a palavra hipnolepsia, que não existe no dicionário.

10. O Houaiss erra na informação. No verbete estória, o Houaiss informa que se trata de 
um diacronismo e remete o consulente ao verbete história. Estória não é um diacronismo, 
porque só entrou na língua portuguesa atual em 1912, em Portugal, graças a Antônio Maria 
José de Melo Silva César e Menezes, conde de Sabugosa, que propôs o termo no prefácio de 
seu livro Dama dos tempos idos para designar a narrativa de ficção. É o que informa Luis da 
Câmara Cascudo no seu Dicionário do Folclore Brasileiro (5.ed. São Paulo: Melhoramentos, 
1979, s.v. estória). No Brasil, o termo foi proposto por João Ribeiro e encampado por Gustavo 
Barroso em 1942, num artigo em que sugere  oficialmente a grafia estória, calcada no inglês 
story, como metalinguagem do folclore para designar narrativas e contos tradicionais.. Os 
textos portugueses antigos, anteriores ao século XVI, registram estória por indecisão orto-
gráfica, como variante de história, e não como um item lexical distinto.  Essa  indecisão orto-
gráfica é facilmente observável numa consulta aos Textos arcaicos, de Leite de Vasconcelos 
(5.ed. Lisboa: Clássica, 1970) em cujas páginas 14-15, por exemplo, o mesmo artigo definido, 
antes do substantivo herdamento, é grafado de três maneiras diferentes: o, hu e u. Na Cres-
tomatia arcaica, de José Joaquim Nunes (5.ed. Lisboa: Clássica, 1959), só para exemplo, 
aparecem três grafias diferentes para a palavra honra: hõrra, homrra e honra (p. 29, 30 e 66, 
respectivamente). O imperfeito de haver é escrito avia ou aviia, por Fernão Lopes, mas era 
escrito havya por Azurara, na Crônica de Guinee (sec. XV). Mais modernamente, o Diccio-
nario da Lingua Portugueza, de Moraes Silva (Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813), registra 
vestígio dessa indecisão gráfica no verbete estorial, como variante de historial (sinônimo de 
histórico). O Aurélio ensina que se use apenas história, com h, e não estória.

11. O Houaiss erra na defesa da grafia beringela -- O Aurélio, respeitando o Volp, grafa 
berinjela, com < j >. O  Houaiss  registra a forma com < j >, mas remete o consulente à for-
ma beringela, com < g >, acrescentando em rodapé a seguinte informação: “encontra-se o 
registro dessa palavra com g desde a sua entrada na língua portuguesa; no entanto, a par-
tir do século XX, constata-se que alguns vocabulários ortográficos e dicionários passam a 
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consignar a grafia com j; tal opção é usual no Brasil, ao passo que em Portugal emprega-se 
somente a grafia beringela; neste dicionário preferiu-se a f. beringela a berinjela, tendo em 
vista a origem da palavra e os seus primeiros registros na língua.”

O Dicionário da língua portuguesa contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa, 
no verbete beringela, informa: “Do ar. Bädinjānâ < persa bādnjān, pelo esp. berenjena). Bot. 
1. Planta hortense, anual, da família das solanáceas (...) de grandes flores violáceas e fruto 
comestível.” 

Vê-se que a palavra veio de uma protoforma persa, e chegou ao espanhol por via árabe.   
Não entendo por que o Houaiss preferiu escrever com < g > a palavra berinjela,  se o étimo 
e todas as formas intermediárias na evolução dessa palavra se escrevem com < j >, como 
consta a informação etimológica do próprio Houaiss e do Dicionário da Academia das Ciên-
cias de Lisboa. O Houaiss diz respeitar a origem da palavra ao defender a grafia com < g >, 
mas é a origem etimológica da palavra que prova que a grafia adequada é com < j >!

Portanto, pelo menos em relação à grafia berinjela, o Volp e o Aurélio têm razão. 

Fiquemos por aqui, na óbvia constatação de que é necessária uma boa equipe de estu-
diosos com excelente formação acadêmica para a elaboração de um bom dicionário. 
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O Direito e a Literatura, quase que em simbiose, sempre tiveram, têm e terão no futuro, 
uma relação de mútua cooperação, estreita, algumas vezes cúmplice; outras, afetiva. E, as-
sim, envolvidos um com o outro, no trabalho do advogado, do promotor e do juiz tornam a 
vida mais compreensiva, mais justa e mais amena. Mas para que isso aconteça é necessário, 
no entanto, que os estudiosos e praticantes do Direito tenham olhos e ouvidos voltados e 
atentos para ambos, não como um espectador qualquer, mas como fazem os poetas: en-
trelaçando-se com eles em alma e pensamento, buscando sempre soluções em favor do 
bem comum. Muitas vezes, o encontro do direito com a Literatura, nas entranhas de um 
contencioso judicial, acentua o colorido da justiça e dá mais luz e brilho à existência humana, 
ao levar à decisão da demanda a leveza da arte e a melhor compreensão dos contendores. 

A arte literária, como imitadora da vida, pode dar bom suporte aos juristas em seu labor 
profissional. 

Já o Direito precisa ser visto, estudado e entendido, por todos os seus operadores, pelo 
seu lado menos áspero, menos agressivo e mais suave e brando ao ser humano, pois só 
assim, candura e compaixão, a verdadeira justiça poderá ser realmente feita, na aplicação 
da lei. O operador do Direito deve estudar a lei sempre com perspicácia e muita atenção ao 
texto, buscando a luz da verdade lá no mais íntimo da norma estabelecida. Somente aí, o ad-
vogado, o promotor e o magistrado estarão, de fato, enobrecendo a profissão e contribuindo 
para a justiça, o bem comum e a fraternidade. 

A literatura deve sempre ser observada com os olhos da alma para que nos suavize o vi-
ver. Quem isso conhece e assim procede palmilha por caminhos mais retos, mais iluminados 
e com menos pedras e espinhos em seu leito.

O Direito e a Literatura caminham um ao lado do outro no cotidiano da vida, insepará-
veis... A Literatura sempre, com humildade, uma auxiliar do direito.

É impossível ao trabalhador do Direito ignorar a literatura; do mesmo modo, é impossível 
ao literato desconhecer os princípios elementares do Direito na construção de sua arte. Se o 
Direito é a ciência que estuda e procura desvendar os problemas sociais, dando-lhes justas 
soluções, a Literatura é a arte que com a argamassa das palavras tenta construir uma so-
ciedade fraterna, com mais ternura e mais leveza, suavizando o convívio humano. Assim, o 
Direito e a Literatura se completam quando se encontram e se juntam. A Literatura universal 
está impregnada de temas relacionados ao Direito, que servem de auxílio aos juristas em seu 
nobilitante mister. E o Direito tem, na Literatura, uma cúmplice fiel, mestra e companheira de 
estantes, salas de estudos, mesas de trabalho e bolsas de viagem, que, com sua delicadeza, 
ajuda-o a adocicar as amarguras da vida.

Um escritor não constrói uma grande obra ficcional sem nela incutir ensinamentos do 
Direito.

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA PARA 
O PROFISSIONAL DO DIREITO
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O trabalhador do Direito (advogado, juiz, promotor, delegado de polícia e procurador) só 
caminhará com segurança, desenvoltura, passos largos e ligeiros os caminhos estreitos, ín-
gremes e pedregosos que o levam à Justiça se tiver um profundo conhecimento da literatura. 
E, quanto mais conhecimento literário ele tiver, mais profissional ele será. Isso é indubitável.

Não há bom profissional do Direito que não conheça bem a literatura. Isso é uma verdade 
que deve ser proclamada nas salas de aulas das escolas de ensino jurídico no mundo todo, 
sem nenhum receio de se cometer algum exagero ou imprudência. Talvez nem haja exceção 
a essa regra. 

Todo bom profissional da área jurídica é, também, meio literato, senão um literato com-
pleto. Há uma cumplicidade entre as duas áreas: jurídica e literária.

O inesquecível e saudoso Dr. Augusto Emílio Estelita Lins, jurista eminente, advogado 
combativo e poeta primoroso, em discurso proferido na sessão solene comemorativa do 63º 
aniversário da instalação do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em 4 de julho de 
1954, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, referiu-se a esse entrelaçamento do 
Direito com a arte nos seguintes termos:

Assim admitindo, é que ousei trazer-vos, pela Preclara Ordem dos Advogados do Espírito Santo, 
estas ideias, talvez aqui ou ali áridas, porém francas, positivas, sobre o evidente consórcio dos 
homens do Direito e da Justiça com os ideais serenos, suaves e criadores que são os da Estética, 
os da arte em geral e, particularmente, os da Poesia, Poesia de que todo o Direito se encontra 
tão consubstancialmente impregnado e de que toda a humanidade jamais se desembarcará por 
completo (...).1

O conhecimento da arte, particularmente da literatura é, inquestionavelmente, de funda-
mental importância para uma boa e sólida formação do profissional do Direito. 

O renomado advogado e jurista brasileiro José Roberto de Castro Neves, estudioso da 
obra shakespeariana, ao prefaciar o livro “Ele, Shakespeare, visto por nós, os advogados”, 
refere-se ao assunto, embora em poucas palavras, com as seguintes indagações: “(...) para 
a formação de um advogado, basta conhecer as leis? Para um juiz cumprir sua função, é 
suficiente dominar o ordenamento jurídico? Os bons juristas são formados apenas com o 
curso de Direito?” (José Roberto de Castro Neves. in: Ele, Shakespeare, visto por nós, os 
advogados. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2017, p. 8).

Não, deve ser a resposta. Para se tornar um bom advogado ou juiz, necessário se faz ter 
uma ampla cultura humanística. E cultura só se adquire lendo e estudando muito, buscando, 
incessantemente, o conhecimento. E o conhecimento está nos livros, na literatura, na arte e 
na ciência.

Portanto, a leitura constante de bons romances, de boas peças de teatro e de boa poesia, 
esta em suas várias modalidades, é de primordial importância para a formação intelectual do 
profissional do Direito. O candidato a militante do mundo jurídico que não estiver disposto a 
conviver, diariamente com os livros, não só técnicos, mas também literários, não deve pros-
seguir em seu intento. É aconselhável que mude de itinerário, porque dificilmente chegará 
ao cume da profissão desejada.

Nenhum advogado, juiz, delegado de polícia ou promotor de justiça desempenhará bem, 

1 In: Elviro de Freitas. Recepção e posse de Elviro de Freitas na Cadeira 13 da Academia Espírito-Santen-
se de Letras, em 29/10/1983.
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com brilhantismo, segurança e proficiência suas funções – por mais que conheça o Direito 
– se não tiver afinidade com a literatura que o ensina, com facilidade, a pensar melhor, com 
lógica, e a analisar, com sabedoria, o caso que lhe é posto, assim como a conhecer bem as 
palavras para não pecar na construção de uma peça jurídica elegante e convincente. 

É lendo e estudando que se aprende a interpretar corretamente as leis, a conhecer as 
entrelinhas de um relatório, a destrinçar o que está oculto em um depoimento e a chegar à 
verdade processual.

A arte literária nos leva à imaginação; a imaginação nos instiga a pensar e a refletir; e o 
pensar e refletir nos faz exercitar a mente com racionalidade em busca das soluções dos 
problemas que nos são apresentados, tanto na vida pessoal quanto no amanho de buscar a 
justiça.

Ler bons autores alarga-nos as avenidas do pensamento e encompridam nossos hori-
zontes intelectuais. Somente por meio do pensamento sereno, racional e lógico é que nos 
aproximamos da verdade; a verdade dos fatos, da vida e das coisas, a verdade humana, en-
fim, que se encontra, silenciosamente, implícita nas páginas do caderno de um contencioso 
judicial, aquela verdade que dissipa todas as dúvidas de uma chicana, que consola, alimenta 
e liberta o espírito aflito do profissional proficiente e zeloso da seara jurídica.

Em quase todos – senão todos – os bons romances da literatura universal escrita, há in-
trigantes e envolventes casos de direitos violados; de descumprimentos das leis e de afron-
tas à Justiça, revelando as fragilidades do ser humano, em sua lenta marcha evolutiva, e 
ensinando-nos que, para serem resolvidos, dependem da fascinante ciência jurídica, do tra-
balho criterioso de advogados, juízes, promotores e delegados de polícia.

Muitíssimos romances há que fazem o Direito e a Justiça serem melhores entendidos.

Em “Os Miseráveis”, de Victor Hugo, por exemplo, há vários casos de violação às normas 
legais vigentes na velha França da época: delitos conta a vida, contra o patrimônio e contra 
o Estado, casos de extorsão, falsidade ideológica, furtos, abandono de incapazes, violação 
de cadáveres, e até mesmo de crimes de guerra quando o autor narra a batalha de Waterloo, 
travada entre Napoleão (o maior soldado do mundo) e o general Wellington. Esse é um ro-
mance que julgo merecer ser lido pelos operadores do Direito.

Ainda falando dos grandes romances, “Crime e Castigo”, de Fiódor Dostoiévski, é outro 
que merece leitura acurada por parte dos bacharéis em Direito. Nele, há, pelo menos, dois 
instigantes crimes cometidos contra a vida e um de roubo de joias. O criminoso é preso, 
confessa o delito, é julgado e condenado, sendo beneficiado, mais adiante, pela redução de 
pena, atenuante em razão da confissão. 

Outro clássico que também não pode nem deve ser deixado de ser lido pelos profissio-
nais do Direito é o conhecidíssimo “Dom Quixote”, do espanhol Miguel de Cervantes. Em 
suas mais de mil páginas há múltiplos casos de descumprimento da lei e de violações de 
direitos que reclamam por justiça, tanto na área cível como na penal.

Na literatura pátria, Machado de Assis, em “Dom Casmurro”, narra um caso de desejo do 
personagem Bentinho de cometer um crime e, em seguida, Machado descreve a decisão 
de Bentinho em dar um fim à própria vida, após pensar em matar a mulher, Capitu, e o filho 
Ezequiel, ao perceber que Capitu era apaixonada por Escobar, e é impedido por Ezequiel de 
concretizar o desatino contra a própria vida, confessando, então, a Ezequiel a desconfiança 
de que este não é seu filho. Capitu nega o fato e o casal decide se separar. Eis aí, somente 



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

8181

aí, dois casos não efetivados de transgressão à lei: um na área cível (a separação) e outro na 
área penal (a tentativa de homicídio e de suicídio), além do suposto adultério, em confronto 
com a lei da época em que o romance foi escrito.

Vários outros casos de transgressão à lei podem ser verificados na obra de Machado. Mas 
fiquemos apenas em “Dom Casmurro”, a mais conhecida de suas obras.

Outra obra, entre muitas outras, que merece ser destacada aqui e lida pelos cultores e 
militantes do Direito é o “Último dia de um condenado”, de Victor Hugo, um verdadeiro libelo 
contra a pena de morte. 

Infindas são as obras literárias versando temas de natureza jurídica que poderiam ser ci-
tadas. Mas fiquemos por aqui, encerrando este breve ensaio, tecendo ligeiras considerações 
sobre a peça “Medida por medida”, de Shakespeare.

A história passa-se em Viena, na antiga Áustria de tantas lutas e é, resumidamente, mais 
ou menos, o seguinte: o Duque Vicêncio, ante um quadro de desordem e corrupção de costu-
mes, transfere o governo ao amigo Ângelo, de confiança, simulando tirar uns dias de licença 
do cargo, umas férias, período em que visitaria a vizinha Polônia. 

Acontece que sob o novo comando governamental, a guarda prendeu um jovem de nome 
Claudio sob a acusação de ter fornicado com sua namorada. Incontinente, esse jovem é con-
denado à morte. Desesperado, ante a morte iminente, Cláudio pede à irmã Isabella que inter-
ceda por ele junto ao interino chefe do governo. Ela o atende e vai ao encontro do governante 
de plantão e, deste, ouve que seu irmão é um transgressor da lei e que, por isso, ela está 
perdendo tempo em tentar livrá-lo da morte. Diz, também, que, no contexto dado, a lei não 
permite vicissitudes, e é ela, a Lei, a palavra do Poder, asseverando: “a Lei, não eu, condena 
seu irmão; se fosse meu parente ou filho, seria o mesmo, ele morre amanhã”. 

Isabella retorna do dia seguinte, mas o poderoso governante mantém-se irredutível. En-
tretanto, enquanto falava, nota que por debaixo das vestes da moça há um belo exemplar 
feminino da espécie humana e o apetite carnal toma-lhe a imaginação. Assim, naquele ins-
tante, o até então austero governante, cheio de virtudes, transmuta-se e diz à jovem moça 
que se ela o amasse, seu irmão seria poupado da morte. 

De escravo da Lei, que antecipava todas as respostas, o outrora intransigente julgador, 
cumpridor da norma legal, de repente, transforma-se em dono da lei, proprietário dos sen-
tidos da lei, isto é: vai do extremo objetivismo ao completo subjetivismo ou voluntarismo, 
usando o poder que tinha para deixar de cumprir a lei, desde que seu desejo fosse satisfeito, 
ou seja: absolveria o réu Cláudio, se Isabella, sua irmã, aceitasse sua indecorosa proposta, 
satisfazendo seu apetite carnal. Com isso, Shakespeare deixa-nos a dúvida: tendo Ângelo se 
autodividido em dois, qual deles é o pior: o primeiro, rigoroso cumpridor da lei, ou o segundo, 
dono da lei que a usa para satisfazer seus desejos pessoais? Os dois, no entender e julgar de 
muitos, são o eterno dilema da humanidade...

Com o evoluir do Direito, surge, então os importantes e sublimes institutos da “suspeição” 
e do “impedimento” do julgador, cujo objetivo maior é o de evitar essa corrupção jurídica que 
nos conta o imortal William Shakespeare nessa sua peça teatral.

São infindáveis os exemplos em que os grandes ficcionistas exploram temas jurídicos 
em suas obras literárias que, lidas pelos operadores do Direito, muito podem contribuir com 
o trabalho deles. Shakespeare é desses grandes escritores que abordam, insistentemente, o 
tema em suas obras, nas mais variadas nuanças. 
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A verdade que não pode nem deve ser ignorada é que somente a leitura bisbilhoteira, 
interrogativa, repetida e acurada, em forma de estudo racional, paciente e criterioso, é a con-
dutora do homem à glória e às delícias do conhecimento.

A leitura de uma bem urdida trama romanesca chama o leitor ao raciocínio e à reflexão, 
ensinando-o a desenvolver o pensamento e a encontrar a verdade das coisas, do mundo e 
da vida.

Lendo, aprende-se a ordenar e a disciplinar o pensamento. E aquele que ordena e dis-
ciplina, com sabedoria, o pensamento sempre encontra a razão. E essa, sim, é a dona da 
verdade. E, na lida com o Direito, isso é primordial para a solução de uma contenda.

Advogado que não lê boa literatura jamais será um bom buscador de justiça, perde-se 
no labirinto do processo e no emaranhado das leis e jamais alcança a vitória almejada. O 
juiz que, por meio da literatura perspicaz, não armazenar nos compartimentos intelectuais 
da memória uma rica cultura humanística será sempre um julgador fraco no desempenho 
da nobilitante função de praticar a justiça. Quase sempre será um inseguro magistrado; às 
vezes, injusto; outras, vil. Não fará a justiça plena reclamada no íntimo de um processo.

Aqueles que desejam ser, de fato, bons obreiros na seara do Direito, devem levar consigo, 
vida afora, a leitura de bons romances, boas peças de teatro e boa poesia...
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Resumo: A presente contribuição tem o objetivo de dialogar sobre a construção do direi-
to ao desenvolvimento, como um direito humano propriamente dito, através de seus vários 
componentes, e os estágios de negociações multilaterais no tocante a este direito, que sofre 
resistências por parte de países do Norte Global. Este artigo propõe o reforço da universali-
dade de direitos, como um argumento de base para dirimir visões distorcidas que possam, 
por exemplo, vincular exclusivamente o direito ao desenvolvimento aos direitos econômi-
cos, sociais e culturais. Esta abordagem universalista, como o artigo propõe também uma 
reflexão focada na América Latina, com respeito a uma abordagem universalista dos direitos 
humanos e do próprio direito ao desenvolvimento.
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O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO        
NO ÂMBITO GLOBAL: 

REFLEXÕES E ANÁLISE CRÍTICA

INTRODUÇÃO

O que é o direito ao desenvolvimento, e como vem sido a evolução das discussões sobre 
este direito no plano da Nações Unidas? Quais são as reflexões que enseja tal direito para a 
América Latina, em seu contexto político e sócio-econômico? 

Dois aspectos  apenas são apresentados neste artigo, dentre inúmeros outros aspec-
tos que podem ser considerados: o ambiental e o participativo. Quanto ao último aspecto, é 
importante saber quais são os debates ao redor do empoderamento de indivíduos que são 
excluídos de processos decisórios importantes, principalmente de elaboração de leis, nor-
mas e de políticas que afetam diretamente suas vidas e direitos. O direito ao desenvolvi-
mento tem, de fato um componente de participação importante. Contudo, até o momento, 
pouca atenção tem sido dada, no campo normativo, a proposições no sentido de melhorar a 
participação de setores sociais marginalizados. O presente artigo propõe o conceito da vul-
nerabilidade, como um déficit de exercício de direitos, e não como uma limitação intrínseca, 
a fim de melhor articular soluções jurídicas ou de formação de políticas, quando déficits de 
participação se apresentam em termos concretos.

1.  REFLEXÃO PRELIMINAR - VENTOS DE MUDANÇA1  - A 
QUEDA DO MURO DE BERLIM SOB UMA PERSPECTIVA LATINO- 
AMERICANA

Há 30 anos, um evento de grandes consequências políticas, sociais e econômicas foi a 
Queda do Muro de Berlim. Isso, um muro físico que separava a capital alemã perdedora da 
Segunda Guerra Mundial, já antes repartida pelas potências vencedoras.  A Queda do Muro, 
de concreto, criou as condições para que a Cortina de Ferro, de caráter político, também ca-
ísse, terminando assim um isolamento de décadas da severa Guerra Fria, que partiu o mun-
do entre as ideologias capitalista e socialista, ainda com grandes reflexos nos debates atuais.

A Queda do Muro de Berlim ficou no imaginário global como um basta ao autoritarismo 
dos regimes socialistas e a emergência dos direitos civis e políticos para as respectivas po-
pulações, através da posterior queda do bloco soviético. Francis Fukuyama anunciava O 

1 Termo inspirado em uma famosa canção da banda alemã Scorpions, “Winds of Change”, que versa 
justamente sobre os ventos da mudança advindos da queda do Muro de Berlim.
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Fim da História, com a ascensão do ocidente liberal.2 Para os latino-americanos, é impor-
tante não somente conhecer a história, como também compreendê-la sob uma perspectiva 
própria e as consequências diretas na região.

Na época mais difícil da Guerra Fria, a região foi deglutida pelo poderio ocidental, obede-
cendo a uma ordem de países satélites do bloco capitalista, simetricamente igual os demais 
países da Europa oriental orbitavam ao redor da União Soviética. A América Latina foi palco 
de vários golpes militares que, sob o pretexto de libertarem a região dos ditos grilhões do co-
munismo, resultaram em um paradoxo inigualável: não só perdemos os direitos civis e polí-
ticos (os quais nos foi prometido assegurar ao barrar os regimes socialistas), mas também os 
desmandos ditatoriais nos deixaram desprovidos de quaisquer direitos econômicos sociais, 
e culturais (devido à falta das condições econômicas e sócias básicas que apoiassem um 
ambiente de liberdades plenas). As desigualdades na região cresceram, junto com a pobre-
za, o analfabetismo e a indigência. No pós-ditadura latino-americano, a melhoria de nossos 
direitos civis e político é consolidada, a duras penas, em conjunto com nossos direitos eco-
nômicos, sociais e culturais. As ditaturas que emplacaram não nos livraram de um suposto 
autoritarismo, tampouco nos entregaram um desenvolvimento automático, como prometido 
pela mão invisível do mercado.

Mas, como o próprio Fukuyama depois reconheceu, o relógio da história voltou a girar, e 
o autor reconsiderou suas posições de duas décadas atrás.3 

Em 1993, as Nações Unidas reuniram-se para uma nova Conferência de Direitos Huma-
nos, num mundo Pós-guerra Fria, que culminou a um consenso universal, traduzido no pa-
rágrafo 5 da adotada Declaração de Viena e Programa de Ação: "todos os Direitos Humanos 
são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados."4 Este é o grande norte 
que deve guiar os esforços de uma região, inspirando juristas, políticos, jornalistas, líderes 
sociais, e demais importantes atores.

Uma prova de que somente uma abordagem universalista universalidade garante o ple-
no exercício de direitos, protestos no Oriente Médio no início da década passada (a chamada 
Primavera Árabe), como os demais mundos afora hoje, não reivindicam apenas mais direitos 
políticos; mas protestam também pelos altos preços de alimentos, de combustíveis, pela pe-
trificação e exclusão das maiorias do prometido bolo econômico. Como separar uns direitos 
dos outros?

Uma abordagem ao direito ao desenvolvimento também deve propiciar à pessoa humana 
a possibilidade de realizar os direitos humanos de todas as naturezas, sem distinção, com 
será visto nas sessões subsequentes.

2. O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO NO ÂMBITO GLOBAL

O direito ao desenvolvimento hodiernamente é, sem dúvida, um direito humano, com o 

2 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992, IBSN 978-0-02-910975-5.
3 Francis Fukuyama, At the 'End of History' Still Stands Democracy, The Wall Street Journal, 6 de junho 
de 2014.
4 Declaração de Viena, Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, 14 a 25 de junho de 1993, Doc. 
ONU A/CONF.157/24 (Parte I) 20 (1993).
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mesmo valor jurídico que qualquer outro direito reconhecido internacionalmente. O fim da 
Guerra Fria e a adoção da Declaração de Viena e Programa de Ação (1993) trouxeram outros 
paradigmas no âmbito global, para além da tradicional dicotomia entre os direitos civis e 
políticos, e os econômicos sociais e culturais. Tal dicotomia, produto de uma polariazação do 
período Guerra Fria, levou à adoção no âmbito das Nações Unidas, de dois marcos norma-
tivos separados: a Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP)5 e o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômcos, Sociais e Culturais (PIDESC)6, ambos ratificados 
pelo Brasil. A primeira “categoria” de direitos era tradicionalmente tida como determinável, 
dirigida concretamente a indivíduos e exigível no campo judicial, levando a maioria da dou-
trina a considerá-la comoverdadeiro direito. A segunda “categoria” era considerada fluida, 
sem um escopo concreto, e de conteúdo meramente programático, não perfazendo obriga-
ções exigíveis do Estado. Hoje em dia estas teorias tradicionais estão ultrapassadas, devido, 
principalmente, à entrada em vigor do Protocolo Facultativo ao PIDESC sobre petições in-
dividuais, havendo já mais de uma dezena de casos individuais julgados pelo Comitê DESC 
que monitora este pacto.7

Ademais, as convenções mais recentes negociadas e adotadas no seio das Nações Uni-
das enfocam em titulares de direitos, englobando as duas categorias, conferindo-lhe a inte-
gralidade da pessoa humana. Assim é a Convenção da ONU sobre as Mulheres (CEDAW), 
sobre as Crianças, sobre os Trabalhadores Migrantes (CMW) e sobre as Pessoas com Defi-
ciência (CRC).

A questão do direito ao desenvolvimento vai além. Segundo a Declaração da Nações 
Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento (doravante “Declaração”):8

o direito ao desenvolvimento é um direito inalienável em virtude de toda pessoa humana e todos 
os povos têm o direito de participar, contribuir para e fruir o desenvolvimento econômico, social 
e político, sobre o qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais podem ser ampla-
mente realizados.9

Trata-se não de um direito assessório, ou de um mero somatório de todos os direitos já 
existentes. Considerando o direito do desenvolvimento como produto de um processo de re-
flexões e negociações, conclui-se então que ele não é a mera realização de direitos de forma 
estanque, mas a realização de todos os direitos de forma conjunta e coordenada, de maneira 
que se considerem os efeitos de uns direitos sobre os outros, em um dado momento e ao lon-
go do tempo.10 Sobre a real posição do direito ao desenvolvimento, há, contudo, controvér-
sias. Martin Schenin argumenta que tal direito pode ser deduzido através do monitoramento 
da aplicação demais direitos pelos órgãos de controle das Nações Unidas. Assim, segundo 
ele, quando um direito é aplicado a um aspecto de uma política de desenvolvimento, ele 
pode ser interpretado conjuntamente, respeitando a interdependência dos direitos.11

5 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16).
6 Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N.
GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316.
7 Lista de casos contenciosos decididos pelo Comitê sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: 
[https://juris.ohchr.org/en/search/results?Bodies=9&sortOrder=Date]
8 Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas No. 41/128 de 4 de dezembro de 1986.
9 Id, Artigo 1o.
10 Comitê Assessor do Conselho de Direitos Humanos, Estudo sobre o Direito ao Desenvolvimento, Doc. 
ONU. A/HRC/41/50 (2019), para. 11.
11 Martin Scheinin, em Andre-Assen, Marks (Ed.) 2006:274
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A visão mais atual contudo, faz a devida correção, definindo o direito ao desenvolvimento 
como um direito composto, dentro do qual todos os direitos são realizáveis de forma conjun-
ta, rejeitando ao mesmo tempo seu caráter assessório. Obviamente, esta formulação é con-
cebida somente pelo princípico da indivisibilidade e interdependência de todos os demais 
direitos, como visto acima. Desta forma, pensando em uma maneira teórica, se algum direito 
é violado, o composto do direito ao desenvolvimento não pode ser alcançado.12

3. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO

A implementação e monotiramento do direito ao desenvolvimento ficou a cargo de uma 
série de mecanismos no seio das Nações Unidas, que, ao longo do tempo, assumiram dife-
rentes modalidades, formações e composições. Em 1998, um grupo de trabalho intergover-
namental de composição aberta foi criado pela antiga Comissão de Direitos Humanos, para 
monitorar a implementação da Declaração. Para assessorar este grupo de trabalho foi criado 
o mandato do Expert Independente sobre o Direito ao Desenvolvimento, que durou de 1998 
até 2004. Este mandato foi extinto e sucedido por uma Força Tarefa de Alto Nível (2004 a 
2010), composta por vários expertos individuais. Para avançar na temática, a Força Tarefa 
definiu o que ela própria denominou “conteúdo essencial” do direito ao desenvolvimento, 
como “o direito de povos e indivíduos à melhoria constante de seu bem estar, a um ambiente 
propício a um desenvolvimento equitável, justo, participatório, centrado na pessoa humana 
e respeitoso a todos os direitos humanos”.13 Ademais, três elementos desse conteúdo essen-
cial foram destacados pela Força Tarefa (a) abrangência, includindo políticas de desenvol-
vimento centradas em direitos humanos; (b) processos decisórios de direitos humanos; (c) 
justiça social no contexto do desenvolvimento.

Complementando os esforços de implementação, em 2016, foi criada a Relatoria Espe-
cial sobre o Direito ao Desenvolvimento, através da Resolução 33/1414, conferindo-lhe o 
mandatos de contribuir para a proteção, promoção e realização do Direito ao Desenvolvi-
mento, no contexto da Agenda 2030 e similares instrumentos internacionais; de engagar e 
apoiar os esforços de priorização do direito ao desenvolvimento entre as várias agências das 
Nações Unidas e demais instâncias multilaterais; e de contribuir com o Grupo de Trabalho 
sobre o Direito ao Desenvolvimento; submeter estudos requeridos pelo Conselho de Direitos 
Humanos. Esta Relatoria, nos seus três primeiros anos de funcionamento, tem tido um papel 
fundamental de articular várias atividades relacionadas ao direito ao desenvolvimento das 
Nações Unidas.

Já em setembro de 2019, o Conselho de Direitos Humanos resolver criar um procedi-
mento sui generis, o Mecanismo de Experts sobre o Direito ao Desenvolvimento, com o 
mandato específico de compilar e promover as melhores práticas estatais no âmbito deste 
direito15. O início dos trabalhos deste mecanismo é previsto para abril de 2020, com uma 

12 Alfarargi Saad, “UN Special Rapporteur on the right to development”, paper collection prepared for the 
South-South Human Rights Forum, Beijing, December 2017.
13 Doc. ONU A/HRC/15/WG.2/ TF/2/Add.2, 8 de março de 2010, p. 8.
14 Resolução 33/14 – The Right to Development, Doc. ONU A/HRC/RES/33/14.
15 Resolução 42/23 – The Right to Development, Doc. ONU A/HRC/RES/42/23.
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esperada contribuição para um futuro instrumento vinculante tratando do tema, uma vez 
que, identificados blocos de práticas estatais, pode-se vislumbrar a elaboração, via tratado, 
de obrigações internacioanais contretas e específicas.

4. A DIMENSÃO AMBIENTAL

Um aspecto inegável do direito ao desenvolvimento é a proteção do meio ambiente. Ob-
viamente, a sua formulação jurídica não se reduz as aspirações meramente econômicas, 
mas de um bem-estar geral e equitável, do qual o meio ambiente equilibrado é ítem indis-
pensável. O indicador PIB (Produto Interno Bruto) deixou, ao longo das décadas, de ser o 
único termômetro de progresso de uma nação. Falando em termos simples, não basta medir 
o tamanho do bolo, mas em quantas pessoas esse bolo é dividido (PIB per capta) e qual a 
exata quantidade do bolo que cada pessoa ingere (Índice GINI). 

Desde o início da década de 1990, o componente ambiental interage com o direito ao 
desenvolvimento. Exemplos são os Relatórios do Desenvolvimento Humano (PNUD, a partir 
de 1990) e a própria Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, con-
siderando a proteção ambiental como parte integral do direito ao desenvolvimento16. Esta 
declaração, ademais, adiciona o componente intergeracional ao direito ao desenvolvimento 
(Princípio 3) e recomenda os Estados a reduzirem e eliminarem padrões insustentáveis de 
consumo e produção (Princípio 8). A própria Declaração ao Direito ao Desenvolvimento, em 
seu Artigo 6.3, impõe aos Estados um dever de tomar medidas para eliminar obstáculos ao 
desenvolvimento que resultem em falhas de respeitar os compromissos ambientais interna-
cionalmente assumidos.

A realização de um desenvolvimento sustantável, intimamente ligada a um meio-am-
biente equilibrado, traz profundas reflexões de natureza econômica, moral, ambiental, social 
e religiosa. A civilização ocidental tem historicamente a tendência a encarar a espécie hu-
mana como “senhora do mundo”, conferindo-lhe o direito de explorar os recursos naturais 
para seu único benefício. Tal idéia, que passa de milênios, sequer considerava que, já no 
meio do século XX, os recursos naturais começariam a escassear, junto com a extinção da 
grande maioria das demais espécies. Um relatório de 2018 revela que desde 1970, a espécie 
humana já exintguiu 60 porcento das demais espécies mamíferas, de passáros, répteis e 
peixes17. Os demais povos não-ocidentais, até recentemente, eram considerados animais ou 
semi-humanos, cobertos com o preconceito de serem preguiçosos ou pouco produtivos se-
gundo os padrões ocidentais, também sofreram atrocidades, em especial durante os séculos 
de colonização européia nas Américas e África. 

O direito ao desenvolvimento, contudo, conclama a outras maneiras de viver, tendo em 
vista a própria sobrevivência da espécie humana, em vista das práticas que depletam os 
recursos naturais. Nas Américas, modelos sustentáveis de vida abundam, citando-se aqui 

16 Declaração do Rio sobre o Desenvolvimento e Meio-Ambiente, conhecida como “Declaração do Rio 
(1992), apoiada por mais de 175 Estados, foi o resultado da Conferência sobre Meio-Ambiente e Desenvolvimen-
to (Rio 92).
17 World Wildlife Foundation: “Living Planet Report  2018: Aiming higher”, disponível na página [https://
www.wwf.org.uk/updates/living-planet-report-2018].

https://www.wwf.org.uk/updates/living-planet-report-2018
https://www.wwf.org.uk/updates/living-planet-report-2018
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apenas o Tekô-Porã (bem viver), do glorioso povo Guarani18. No continente africano, o termo 
Ubuntu, presente em várias línguas afro-austrais e afro-orientais (Tswana, Xhosa, Kitara, 
Kswahili), significa a integração harmônica de várias comunidades, podendo ser traduzido, 
em linhas gerais em: “eu sou porque você é”. Os povos originários, assim como demais seto-
res sociais, hoje marginalizados, têm hoje lugar especial de fala na formulação do direito ao 
desenvolvimento. Nos diálogos sobre o desenvolvimento, em especial em relação à Agenda 
2030, foi consolidado o princípio do “agente de mudança”, segundo o qual, os grupos mar-
ginalizados não somente merecem ser incluídios em políticas de desenvolvimento (através 
da expressão “não deixar ninguém para trás”), mas também que sem estes, os países não 
alcançarão as metas aprazadas na Agenda 2030, com se verá em seguida.

5. PARTICIPAÇÃO ATIVA E INCLUSIVA

Um dos grandes eixos do direito ao desenvolvimento é a centralidade da pessoa humana 
em qualquer política pública. Esta centralidade, em termos concretos, traduz em na partici-
pação do indivíduo em políticas públicas. A recente Convenção de Escazu (2018) assegura, 
em seu Artigo 7º, o direito de participação do público em geral em políticas ambientais, atra-
vés da implementação de processos abertos e inclusivos de tomada de decisão, com base 
nos marcos normativos interno e internacional19. Tal obrigação já fora versada em importan-
tes julgados internacionais. No nosso âmbito regional, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, em sua Opinião Consultiva No. 23 suscita claramente uma obrigação estatal de 
promover participação e acesso à informação ao público em geral sobre qualquer projeto ou 
política que afete não só o meio-ambiente, mas os direitos individuais da população20. No 
âmbito europeu, o caso Hatton v. Reino Unido (2002), pela Corte Europeia de Direitos Hu-
manos indica uma obrigação de, ao elaborar estudo de impacto ambiental para a ampliação 
do Aeroporto de Heathrow, promover consultas efetivas aos moradores dos arredores do 
aeroporto, de fato os mais afetados21.

Contudo, trata-se não somente da participação de todas as pessoas, de uma maneira 
teórica, mas sobretudo de inclusão dos setores sociais marginalizados dos processos políti-
cos decisórios, em especial aqueles que afetam diretamente as suas vidas. O famoso slogan 
“nada sobre nós, sem nós” indica que, para que um processo de consultas seja válido, gru-
pos considerados vulneráveis sejam consultados, não somente como uma mera formalida-
de, mas que tenham participação efetiva na formulação de políticas que afetem suas vidas 
diárias. O exemplo mais claro é o dos povos indígenas, existindo uma obrigação de prover 

18 Veja, Eliel Benites e Antonio Dari Ramos,  “O Caminho Guarani e Kaiowá na Busca do Jeito Sagrado de 
Ser – Oguata Teko Araguyie Rehehápe”, Revista Euroamericana de Antropología, No. 4, 2017, pp. 30-35; Raiz 
Movimento Cidadanista, “O bem viver guarani: tekó porã”, disponível na página [http://www.raiz.org.br/o-bem-
-viver-guarani-teko-pora].
19 Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos 
Ambientais na América Latina e no Caribe, Adotado em Escazú (Costa Rica), em 4 de março de 2018. Aberturo à 
assinatura na Sede das Nações Unidas em Nova York, em 27 de setembro de 2018, CTC-XXVII-18.
20 CorteIDH, The Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the 
Context of the Protection and guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity – Interpretation and Scope 
of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights). Advisory Opinion OC-23/17 of November 
15, 2017. Series A No. 23, §§ 213-218.
21 CorteEDH, Hatton e Outros v. Reino Unido, [Plenária], § 61, 2003-VIII.
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“consultas apropriadas”, mediante o Artigo 16 da Convenção 169 da Organização Mundial 
do Trabalho, e mais, explicitamente através do standard de consentimento “livre, prévio e 
informado”, advindo da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas22. Este 
standard hoje tem uma aceitação universal, não somente pelo próprio sistema ONU23, mas 
também pela vasta jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos24. Por livre, 
entende-se que o consentimento de um dado povo indígena seja obtido sem qualquer amea-
ça ou pressão do Estado ou agentes privados. Por prévio, entende-se o que o consentimento 
tenha que ser obtido antes do início da execução de um dado projeto. Por informado, enten-
de-se que a comunidade afetada tenha ciência dos riscos ambientais e à saúde inerentes ao 
projeto25 e que o fluxo de comunicação das partes seja constante26. O consentimento deve 
ser expresso, ao invés de tácito27, devendo as autoridades buscar entendimentos de boa fé28. 
Embora se discuta (em tese) sobre o poder ou não de veto de uma comunidade, há um julga-
do importante, emitido pela Alta Corte da África do Sul, no caso Xobleni (2016), declarando 
a existência do “direito de dizer não” a um projeto que não convenha à comunidade29. Em 
verdade, a discussão sobre a existência ou não do poder de veto da comunidade interessada 
tornou-se obsoleta, em vista especialmente de um estudo da Relatoria da ONU sobre os 
Povos Indígenas, onde se afirma categoricamente que o Estado deve, durante o processo 
de consultas, construir o consentimento de acordo com as opções oferecidas pelas comu-
nidades afetadas30. Na prática, um processo de consulta que não contemple os anseios da 
comunidade local, é inválido, por tratar-se de mera formalidade31.

6. O CONCEITO DE VULNERABILIDADE NO DIÁLOGO DE DI-
REITOS HUMANOS E IGUALDADE – CONTRIBUIÇÃO PARA O 
DIREITO AO DESENVOLVIMENTO

Não obstante as considerações acima, é necessário dialogar com o conceito de vulne-
rabilidade para melhor compreender como uma participação inclusiva pode ser promovida 

22 Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, G.A. Res. 61/295, Doc. ONU. A/
RES/47/1 (2007).
23 Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of 
Indigenous People, Doc. ONU A/HRC/12/34 A/HRC/12/34, §§ 38-53. Veja também, CERD, General Recom-
mendation No. 23 on the Rights of Indigenous Peoples, (1997), § 4 (d).
24 CorteIDH, Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay. Merits, Reparations and Costs. 
Judgment of June 17, 2005. Series C No. 125, § 217.
25 IACtHR, Caso Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, § 208.
26 Ibid.
27 No caso Awas Tingni, a decisão Corte de Apelação da Nicarágua, que validou o consentimento tácito da 
comunidade afetada, foi considerada violadora da Convenção Americana de Direitos Humanos, pela CorteIDH.
28 Estudo do Relator Especial das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, James Anaya Doc. 
ONU A/HRC/12/34 (2009) A/HRC/12/34 15 July 2009, § 48.
29 Alta Corte da África do Sul, caso Xobleni (73.768/2016).
30 Anaya Doc. ONu A/HRC/12/34 (2009), supra, § 48.
31 Há um corpus juris contundente no sentido de confirmar, na prática, um direito ao veto, por parte das 
comunidades envolvidas, através dos seguintes precedentes: Doc ONUA/HRC/12/34, supra, § 48; Observações 
do CEACR (OIT) sobre a Guatemala, B.294/17/1; GB.299/6/1 (2005), § 53; além do célebre caso Kichwa Indi-
genous People of Sarayaku v. Ecuador, onde a CorteIDH notou que, apesar de o Estado haver realizado várias 
consultas (no aspect formal) com a comunidade em questão, não houve, da parte das autoridades, uma vontade 
clara e genuína de buscar o consentimento indígena (§ 198).
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pelas autoridades. Vulnerabilidade hoje é entendida não como uma debilidade intrínseca de 
um indivíduo, mas uma inabilidade de exercer direitos, por movidos alheios à sua vontade 
e além de suas capacidades. Por exemplo, a deficiência trata não apenas sobre a limitação 
física, mental ou biológica que impede um indivíduo de fruir de seus direitos fundamentais. 
Ela também originada da falta de um ambiente que reconheça uma pessoa com deficiência 
como sujeita de direitos e da falta das adaptações necessárias para que seus direitos sejam 
exercidos em condições de igualdade, incluindo as várias formas de adaptações razoáveis32.

Similarmente, a tão debatida “questão de gênero”, materializada na Declaração de Pe-
quim, (1995) tão simplesmente traduz uma ideia de que a mulher (conceito social que evolui 
constantemente) tem o direito a medidas especiais de proteção, não porque ela tem o tradi-
cional ônus de cuidar da prole (aspecto biológico), mas justamente pela sua posição social, 
econômica e política inferior ao homem, necessitando medidas que retifiquem tal distorção 
na sociedade. Gênero também diz sobre uma identidade social, a qual um indivíduo, pleno 
em seus direitos, em pé de igualdade, resolve assumir perante a sociedade, no seio de uma 
sociedade (genuinamente) liberal contemporânea33.

A discriminação racial é de igual natureza. Durante milênios, a noção de superioridade 
entre supostas raças humanas é fluida e mutante, de acordo com os debates e conflitos de 
cada época, impingindo um rótulo de inferioridade, por exemplo, nos ditos bárbaros, pelos 
romanos; nos irlandeses pelos ingleses; nos negros pelos brancos na África do Sul do Apar-
theid. O preconceito religioso, na sanha de lançar uma Contrarreforma em terras novas das 
Américas, tachou o nativo daqui de ingênuo e ignorante, a despeito de uma diversidade de 
centenas de etnias, e da complexidade de seus idiomas, relações diplomáticas interétnicas, 
e relações sociais intracomunitárias. A frase célebre do emissário holandês Gaspar Barléu, 
descrevendo, sua vivência de oito anos em terra brasilis sobre os costumes sociais nos tró-
picos: “como se a linha que divide os hemisférios separasse também a virtude do vício34”, é 
ainda enigmática enquanto polissêmica, para além do seu sentido mais conhecido, usado 
por Sérgio Buarque de Holanda e seu filho, na canção que diz :“não existe pecado do lado 
de baixo do Equador”, em 1978. Ela significa, obviamente, uma essencialização flagrante, ao 
presumir que as todas as crenças indígenas, de Tupã Nhanderu a Akuanduba são idênticas, 
sem considerar a sua complexidade e diversidade. Mas, muito peculiarmente, a frase céle-
bre denuncia os desmandos das metrópoles europeias às populações subequatoriais, na 
época de emergência do colonialismo mercantilista. Sim, desmandos, sob uma fina camada 

32 Veja discussões sobre os diversos modelos conceituais de deficiência, includindo o modelo de direitos 
em: Quinn, Gerard and Theresia Degener. “The Current Use and Future Potential of United Nations Human Ri-
ghts Instruments in the Context of Disability”. New York and Geneva: United Nations, 2002 e Theresa Degener, 
“Disability in a Human Rights Context,” Laws 5, No. 35 (2016): 19.
33 Há um consenso suficiente sobre o significado do termo orientação sexual, indicando os tipos de liga-
ções afetivas que uns indivíduos deselvolvem e/ou mantém com outros, que pode ser pelo mesmo sexo biológico 
(relação homoafetiva) ou pelo sexo biológico oposto (relação heteroafetiva). Similar grau de consenso rege o 
termo identidade de gênero, indicando a identificação de um indivíduo com um determinado gênero (como fenô-
meno social), independente do sexo (na acepção biológica) com o qual a pessoa nasça.
34 Caspar Barlaeus: “Flagitium quod cunque ludus & jocus erat, vulgato inter deteriores epiphonemate : 
Ultra Equinocialem non peccari, quafi non omnium locorum & populorum eflet honeftas , fed Septentrionalium 
tantùm & quae mundum dividit linea, virtutem  à vitio fecerneret”, afirmou em seu relato  sobre seus oito anos 
no Brasil,  in Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum sub praefectura J. Mauritii, Nassoviae, (ti-
pografado por Ionanis Blaev) 1647, pp. 47-48, publicado no Brasil sob o título: Barlaeus, Gaspar (1980). História 
dos Feitos Recentemente Praticados Durante Oito Anos no Brasi e Noutras Partes sob o Governo do Ilustríssimo 
João Maurício – Conde de Nassau, Ministério da Educação, 1940, p. 53.
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de preocupação moral de uma ala da igreja católica e juristas como De Vitória ante as atro-
cidades aqui cometidas. Esse segundo sentido revela a mentalidade das chamadas “férias 
morais”, termo que indica a vontade de indivíduos de países desenvolvidos, de extravasar 
desejos reprimidos em seus locais de origem, frequentemente à custa da carne negra, pobre 
e jovem demais. 

Ademais, uma das publicações mais importantes de toda a comunidade acadêmica: 
“The Sequence of the Human Genome”, pela Revista Science em 200135 provocou uma 
verdadeira mudança de paradigma em vários saberes, ao afirmar pela primeira vez que no 
sequenciamento genético de um humano, não encontrou nenhuma diferença de natureza 
genética que justificasse a classificação da família humana em “raças”. Portanto, a classifi-
cação é desprovida de qualquer embasamento científico, e não há sentido que as pseudo-
ciências justifiquem a ideia de superioridade entre humanos baseada em termos genéticos, 
deixando-as na seara do terraplanismo social.

A vulnerabilidade também tem efeitos sociais e jurídicos marcantes para os respectivos 
setores. Vulnerabilidade, grupos vulneráveis, pessoas em situação de vulnerabilidade, etc., 
são termos utilizados com frequência para indicar focos de discriminação, desigualdade e 
exclusão. A jurisprudência das cortes regionais de direitos humanos e do Sistema ONU iden-
tificou pelo menos vinte grupos humanos como vulneráveis. A primeira pergunta que vem à 
mente é qual é a característica comum que une esses grupos? Ou também, por que todos e 
cada um desses setores sociais são chamados vulneráveis? Poderia ser traçada uma linha 
exata ente pessoas vulneráveis e não vulneráveis? E se tal linha puder ser tratada, assis-
tiremos a uma criação de um grupo de elite que frui alguns direitos dos quais não fruem o 
segundo grupo?

Ademais, há um risco grande de importar o conceito de vulnerabilidade das ciências am-
bientais, de natureza descritiva e analítica, para a ciência jurídica, de caráter normativo. No 
primeiro caso, vulnerabilidade indica a fragilidade de um indivíduo vis-à-vis um determinado 
impacto físico ou socioeconômico traumático. No segundo caso, reduzir um indivíduo a uma 
fragilidade intrínseca vai à contramão de décadas de evolução do direito internacional dos 
direitos humanos a favor de pautar igualdade e não discriminação no contexto das relações 
sociais. 

Desta forma, vulnerabilidade, em termos jurídicos indica não a dificuldade intrínseca de 
uma pessoa em exercer seus direitos em condições de igualdade, mas sim a existência de 
déficits de direitos, como um subproduto de uma sociedade que não traduz em seu corpo de 
normas as diversas formas pelas quais indivíduos exercem direitos, tampouco de medidas 
concretas de correção dessas distorções. Para então melhor compreender vulnerabilidade, 
em termos jurídicos, talvez seja melhor analisar a dinâmica do processo de vulnerabilização, 
ao invés de criar critérios rígidos de classificação. 

Um ponto de partida importante é o conceito de dano, ou seja, a perda total ou parcial de 
um interesse protegido por um dado sistema normativo. A vulnerabilidade dá-se por perdas 
mais significativas de direitos por alguns grupos do que por outros, em termos de frequência 
e de intensidade. A teoria do impacto desproporcional sobre certos grupos, mesmo sem a 
intenção (dolus) do agente violador, não é algo novo na doutrina jurídica, mas vem sido arti-

35 Mark D. Adams et al., “The Sequence of the Human Genome”, Science 291, no. 5507 (2001): 1304-
1350.
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culada pela Corte Suprema dos Estados Unidos desde os anos 195036 e pela Corte Europeia 
de Justiça desde os anos 1980, principalmente pelo caso Bilka-Kaufhaus37 (1986).

Podemos falar da frequência e da intensidade desse dano jurídico.

Quanto ao primeiro, a perda de direitos pode ser tão insidiosa que afeta exclusivamente 
alguns setores vulneráveis, e não o resto da sociedade. É o caso da violência de gênero con-
tra a mulher, que segundo a Recomendação Geral No. 35 do Comitê CEDAW, atinge a mu-
lher pelo fato de ela ser mulher38. O discurso de ódio, por sua vez viola exclusivamente vários 
direitos das populações não brancas, migrantes, LGBTIs, indígenas e minorias religiosas, e 
não os direitos dos demais grupos. É por isso que são criadas leis específicas e até mesmos 
tipos penais com o intuito de coibir tais violações.

Obviamente, a frequência do dano também intui uma noção de maior risco de sofrer vio-
lações. Por exemplo, enquanto a proteção integral contra a tortura e maus tratos é aplicável 
a todos, o Relator da ONU sobre a Tortura, alertou que a população LGBTI vive um risco 
maior de sofrer torturas e maus tratos em instituições de custódia, devido à discriminação 
estrutural nos sistemas judiciais de vários países39.

Quanto ao segundo, alguns setores sociais sofrem um impacto com maior intensidade 
que outros. É o caso óbvio de crianças e adolescentes. O Comitê sobre os Direitos da Crian-
ça da ONU, em seu Comentário Geral No. 8 sobre castigos corporais. O Comitê enfatiza 
que castigos corporais, sejam em qualquer intensidade, são invariavelmente degradantes, e 
portanto proibidos no regime da Convenção sobre os Direitos da Criança. Em termos socio-
econômicos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Uzcátegui and Others v. 
Venezuela (2012), decidiu que a invasão da de soldados em uma casa de família pobre, sem 
autorização judicial, causou um dano desproporcional a essa família, devido à sua condição 
socioeconômica inferior40.  

Para entendermos melhor essa dinâmica da vulnerabilidade, observemos os fatores invi-
sibilidade e baixa representação nas deliberações políticas e acesso à justiça. 

Quanto ao primeiro, certos grupos sociais não logram influenciar os processos decisórios 
gerais de um Sistema político, sequer nos assuntos que afetam diretamente seus direitos, 
seja por baixa representação política ou por recursos insuficientes para que influenciar o sis-
tema. Como consequência, um sistema político que não gera normas que leve em conta as 
assimetrias inerentes de qualquer sociedade, inevitavelmente perpetuará uma discrimina-
ção estrutural. É por isso que a execução de Marielle Franco, ademais de ser um atentado à 

36 Veja, por exemplo: Griggs v. Duke Power Co, 401 US 424; Texas Dept. of Housing and Community 
Affairs v. Inclusive Communities Project, Inc. (576 U.S. __ (2015)). Para uma análise mais detalhada dessa juris-
prudência, veja: “The Disproportionate Impact Theory of Racial Discrimination,” University of Pennsylvania Law 
Review 125, no. 3 (1977): 540-589.
37 Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz [1986] ECR 1607. Veja também: Dagmar Schiek, “In-
direct Discrimination,” in Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Non-discrimina-
tion Law, eds. Dagmar Schiek et al. (Oxford: Hart, 2007), 328.
38 Comitê CEDAW, General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence against Women, Upda-
ting General Recommendation No. 19, 17 July 2017, UN Doc. CEDAW/C/GC/35.
39 Estudo Relator Especial das Nações Unidas sobre a Tortura e Outros Tratamentos Cruéis, Desumanos 
e Degradantes, Doc ONU, A/HRC/31/57 (2016), §13 (em geral) e § 9 (sobre as intersectionalidades aplicáveis a 
cada caso).
40 CorteIDH, Caso de Uzcátegui et al. v. Venezuela. Mérito e Reparações. Sentença de 3 de setembro de 
2012, Série C No. 249, § 204.
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democracia em si pela execução de uma parlamentar, é multiplamente grave porque tira do 
jogo político uma mulher, lésbica, afrodescendente, com uma base social numerosa que foi 
historicamente excluída do mainstream político. Ademais, um processo legislativo que não 
leva em conta a variedade de seus atores sociais tem como subproduto tóxico estereótipos 
no próprio texto legislativo. Por exemplo, no caso Biao v. Dinamarca (2016), a Corte Europeia 
de Direitos Humanos notou que os debates parlamentares sobre a nova lei de migração na-
quele país foram contaminados por preconceitos e estereótipos sobre estrangeiros, levando 
à adoção de uma lei que discrimina, mesmo que indiretamente, indivíduos naturalizados 
dinamarqueses41. 

Quanto ao acesso à justiça, mesmo para o dito cidadão-de-bem, há certo desconforto em 
comparecer a uma audiência, lidar com processos, testemunhar, etc. Para além dos proble-
mas comuns do acesso à justiça, este tem sido considerado, por vários pesquisadores e ví-
timas como meramente reativo e mainstream, cego aos pleitos de grupos marginalizados. A 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu relatório sobre o direito dos afrodes-
cendentes relata a desconfiança sentida por partes de julgadores quando esse grupo social 
recorre aos tribunais para fazer valer seus direitos. No caso de migrantes indocumentados, 
o medo de recorrer ao judiciário deve-se principalmente ao medo de serem eles mesmos 
processados, detidos ou deportados por haver denunciado violações sofridas. Vários povos 
indígenas relatam certa resignação de buscarem no judiciário remédio para suas perdas jurí-
dicas, tendo em vista experiências pretéritas frustradas de litígio, onde se viram injustiçados. 
Eis aí então obstáculos reais de obtenção de justiça que perpetuam padrões graves de défi-
cits de direitos, a face jurídica da vulnerabilidade.

Obviamente, o conceito de vulnerabilidade leva em si o risco de essencializar cada setor 
estudado, se não for conjugado com o conceito de interseccionalidades, segundo o qual a 
combinação de fatores de discriminação leva a uma experiência única discriminatória42. 

CONCLUSÕES

Não se pode hoje em dia, após sete décadas de discussões, no plano global, conceber 
um direito ao desenvolvimento que contenha apenas obrigações de provisão estatal, no mo-
delo do estado do bem-estar social (“welfare state”), afastando os componentes de liberda-
de, participação e deliberação. Em termos concretos, uma população não tem a obrigação 
de aceitar um benefício público ou a provisão de um bem público (ex. água, saneamento, 

41 CorteEDH, Biao v. Denmark [GC], no. 38590/10, § 126, 24 May 2016. Veja também o caso Bayev 
and Others v. Russia (nos. 67667/09 and 2 others, 20 June 2017), onde a mesma corte critica os debates par-
lamentares na Rússia sobre uma lei que proíbe a homossexualidade, inclusive sob o falso argumento de que a 
homossexualidade está relacionada à pedofilia.
42 O paradigma da interseccionalidade foi estabelecido pelo seguinte artigo seminal: Kimberle Crenshaw, 
“Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: a Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Fe-
minist Theory and Antiracial Polities,” The University of Chigago Legal Forum 1 (1989): 140. Shaw desenvolve 
o conceito de interseccionalidade em:  “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 
Against Women of Color,” Stanford Law Review, 43 (1991): 1241-1299 e em: “Mapping the Margins: Intersec-
tionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color,” Stanford Law Review, 43 (1991): 1241-1299. 
Outros debates sobre o tema em: Iyiola Solanke, “Putting Race and Gender Together: A New Approach to Inter-
sectionality,” Modern Law Review 73 (2009) ; e Gauthier de Beco, “Protecting the Invisible: an Intersectional 
Approach to International Human Rights Law,” Human Rights Law Review 17, no. 4 (2017).
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transporte público) sem que suas prioridades e escolhas sobre esses bens sejam conside-
radas efetivamente. O direito ao desenvolvimento articula ambos direitos de natureza civil 
e política e de natureza econômica, social e cultural. Desta maneira, a abordagem holística, 
que reforça a universalidade, indivisibilidade interdependência de todos os direitos, no plano 
global, é a que melhor representa o atual estágio e o destino dos debates sobre o direito ao 
desenvolvimento.

O direito ao desenvolvimento tem sido objeto de longos debates no seio das Nações Uni-
das. Desde a década de 1980, uma divergência importante entre e Sul Global e o Norte Glo-
bal (divididos por uma linha ideológica imaginária) imprime passos lentos na elaboração de 
parâmetros mais concretos de conceptualização, promoção e implementação deste direito. 
Não obstante, o tema toma novo vigor nos últimos anos, com a criação de uma Relatoria 
Especial sobre o Direito ao Desenvolvimento (2016) e um Mecanismo de Experts sobre o 
Direito ao Desenvolvimento (2019), além de discussões sobre a estrutura e o conteúdo de 
uma futura convenção (de natureza vinculante) sobre este direito. 

Contudo, para que se avance rumo a uma convenção, a polaridade ideológica, ainda pre-
sente nas plenárias e corredores das Nações Unidas, deve ser mitigada, através de novos 
paradigmas ou do reforço de princípios basilares do direito internacional dos direitos huma-
nos, como o da universalidade, indivisibilidade e interdependência de todos os direitos já 
reconhecidos globalmente.

Ademais, além da transposição literal do direito ao desenvolvimento, da atual Declara-
ção, para uma convenção, faz-se mister entender os reais e presentes desafios do pleno 
gozo dos direitos, reservado hoje a uma pequena elite planetária, que, na América Latina, 
encontra o maior contraste ente os abastados e os marginalizados. Desta forma, o compo-
nente participativo do direito ao desenvolvimento deve dedicar às várias parcelas de déficits 
de direitos (de toda sorte), empoderando os setores considerados vulneráveis e conferindo-
-lhes a capacidade pela de participação em tomadas de decisões e de gozo real de direitos. 

Como existe apenas uma grande Casa, o Planeta Terra, para seus mais de 7 bilhões de 
habitantes, o direito ao desenvolvimento deve evoluir, de uma forma integrada, tomando-se 
em consideração a proteção do meio-ambiente, desigualdades regionais, liberdades públi-
cas, gênero, agricultura, povos indígenas e ancestrais e demais componentes, articulados 
de maneira harmônica.
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A LIBERDADE POLÍTICA NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO EM FRANZ 

NEUMANN REPENSADA COM UMA 
VERTENTE SOCIAL

Mestre Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas

Resumo: No presente trabalho será apresentado o autor Franz Neumann, membro do 
Instituto de Pesquisa de Frankfurt, a chamada Escola de Frankfurt, bem como sua matriz 
teórica. O cerne do texto é a apresentação da liberdade política sob a perspectiva de Franz 
Neumann, para o qual ela somente se constituiria se presentes e respeitados três elementos 
de liberdades pontuais: jurídico, cognitivo e volitivo. A liberdade política e cada um desses 
elementos serão verificados. Feita essa apresentação, virá à baila outro elemento, não con-
siderado pelo autor na construção do conceito de liberdade política, embora por ele tratado 
separadamente: o elemento de liberdade sociológica. Abordar-se-á como a adição desse 
conceito é fundamental para a efetivação da liberdade política. Para isso será analisada dire-
tamente a obra do autor aludido na qual expõe o tema objeto de apreciação, bem como ou-
tras contribuições de filósofos, cientistas políticos e juristas para ratificar ou complementar 
a exposição.

Palavras-chave:  Liberdade política. Estado Social Democrático de Direito. Franz Neu-
mann. 

TEIXEIRA DE FREITAS, Rafael Henrique Guimarães. A liberdade política no estado democrático de direito em 
Franz Neumann repensada com uma vertente social. Vitória: Revista Cientifica Eletrônica da Procuradoria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, v. 1, p. 100-113, 2020.
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A LIBERDADE POLÍTICA NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO EM FRANZ 

NEUMANN REPENSADA COM UMA 
VERTENTE SOCIAL

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por propósito analisar o conceito de liberdade política sob a pers-
pectiva de Franz Neumann, construído sob forte influência do período da segunda grande 
guerra mundial, quando se exilou nos Estados Unidos.

Embora um preconceito sobre o tema possa levar à equivocada conclusão de que a com-
preensão do autor esteja ultrapassada, ao decorrer do presente trabalho ver-se-á o quão 
profunda e atual é a sua contribuição.

Não se trata de mera avaliação retórica e conceitual. Uma das características mais mar-
cantes em Franz Neumann é a problematização, o enquadramento prático de suas ideias. 

Para o autor, a liberdade política é constituída de três outras liberdades específicas: jurídi-
ca, cognitiva e volitiva. A proposta do trabalho é não só apresentá-las, mas também apontar 
e discutir a possibilidade de haver uma lacuna em tal construção que talvez possa ser pre-
enchida com outra liberdade, separadamente tratada por Neumann: a liberdade sociológica. 

Neumann foi Membro do Institut fur Socialforschung (posteriormente e ainda hoje deno-
minado Escola de Frankfurt1), Instituto este marcado e amplamente conhecido pela elabo-
ração da “Teoria Crítica” por Horkheimer e Adorno. A maior contribuição de Neumann, um 
integrante pouco conhecido do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, foi a apresentação 
do caráter emancipatório do direito.

A crítica ao paradigma das matrizes teóricas do conhecimento moderno, racionalismo e 
empirismo, ao marxismo ortodoxo e a qualquer tipo de totalitarismo foram os destaques dos 
pensadores da Escola de Frankfurt. Como melhor delineado adiante, Neumann partiu des-
sa concepção para analisar a questão do conceito de liberdade política, contextualizando o 
tema com o momento histórico vivenciado.

Assim, a vivência do totalitarismo nazista alemão certamente influenciou Neumann, que 
parte da premissa de que a liberdade política não se resume ao pensamento ou à vontade. 
É uma questão de ação. Os três elementos aludidos, que serão didaticamente explicados, 
conjuntamente integram a teoria de liberdade política formulada por ele.

1 Termo que será adotado no presente trabalho, feita a ressalva, como sinônimo de Instituto de Pesquisa 
Social de Frankfurt.
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Partindo das premissas fixadas por Neumann em sua época e relevando a conjuntura 
histórica no qual estava inserido, a proposta com o presente artigo é (re)estabelecer um pen-
samento de liberdade política, partindo-se da perspectiva do autor estudado, com a adição à 
teoria do fator sociológico como mais um elemento constitutivo da liberdade política. 

A análise de todos os elementos será realizada para a avaliação mais adequada do sen-
tido de liberdade política. A elaboração de Franz Neumann será adiante apresentada e pos-
teriormente relida sob uma perspectiva atual.

Os estudos do autor para o seu tempo foram de grande valia. Teria sido maior se fos-
sem mais difundidos. Pretende-se, então, trazer parte dessa contribuição, com o escopo de 
que, ao final, de forma sucinta, possam ser tecidas, sob a matriz Neumanniana de liberdade 
política, reflexões relacionadas ao sistema vigente. Oportunamente, apresenta-se o autor, 
filósofo da teoria crítica do direito, membro com formação jurídica do Instituto de Pesquisa 
Social de Frankfurt, àqueles que ainda não tiveram contato com suas obras.    

Nesse panorama, foram apontadas particularidades da Escola de Frankfurt e do próprio 
autor, o contexto histórico da sua produção, a liberdade política sob sua ótica e uma visão da 
liberdade política com acréscimo de uma perspectiva de liberdade social. Para Neumman, a 
liberdade política pode ser alcançada sem a liberdade sociológica como um de seus elemen-
tos. Assim sustenta o autor, mas não parece viável. 

Serviram como base para confecção do trabalho: bibliografias, teses de doutorado e ar-
tigos científicos. Para o desenvolvimento do presente artigo, foi consultada a seguinte fonte 
legal: a Constituição da República Federativa do Brasil.

1. A ESCOLA DE FRANKFURT

1.1. ORIGEM E CONTEXTO HISTÓRICO

A origem da popularmente conhecida “Escola de Frankfurt” remonta ao ano de 1924, 
com a fundação do Institut fur Socialforschung (Instituto para a Pesquisa Social) na Alema-
nha por Félix Weil, cientista social. O fundador obteve apoio de Friedrich Pollock e Horkhei-
mer, sendo que este último se tornou o maior expoente e líder do Instituto.

A Escola de Frankfurt surgiu com o objetivo de desenvolver em âmbito universitário in-
vestigações sociológicas e científicas tendo a obra de Karl Marx e os escritos de Freud como 
referência. O título “Escola de Frankfurt” surgiu anos depois, na década de 1950, e não era 
visto com bons olhos por Horkheimer2, provavelmente por dar a falsa impressão de que to-
dos os seus membros partilhavam de preceitos comuns, o que nem sempre aconteceu.

Em verdade, o Instituto era um consórcio de pensadores de diversas áreas das ciências 
sociais (sociologia, economia, ciências políticas, direito, filosofia, psicanálise, psicologia, an-
tropologia e outras). Alguns dos autores mais conhecidos do Instituto dão a amplitude mere-
cida de sua importância: Max Horkheimer, Erich Fromm, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, 

2 MATOS, Olgária C. F. A Escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Moderna, 2005. p. 13.
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Theodor Wisengrund-Adorno, Hebert Marcuse, Walter Benjamin, Grossmann, Henryk, Otto 
Kirchheimer e Franz Neumman.

O Instituto desenvolveu-se em um período histórico conturbado, sobretudo na Alema-
nha, país onde foi fundado e pretendia sua permanência. No entanto, desde que assumiu a 
direção do Instituto em 1931, Horkheimer passou a conviver com a ascensão nazista. 

Vale lembrar que o Instituto tinha como base teórica o marxismo. Para piorar, grande 
parte dos pesquisadores citados eram judeus. Inevitavelmente, passaram a ser perseguidos, 
com mais veemência em 1933, ano no qual as instalações do Instituto foram destruídas pe-
los nazistas. Entre 1933 e 1950 (ano da reinauguração do Instituto em Frankfurt) os pesqui-
sadores do Instituto permaneceram exilados, mas, contudo, não cessaram sua produção3. 
Nas palavras de Rolf Wiggershaus, foi uma “derrocada produtiva”4.

No período, a revista do Instituto foi editada em escritórios localizados nas cidades de 
Londres e Paris até a invasão parisiense pela Alemanha. Concomitante a isso, a sede do 
Instituto instalou-se em Nova Iorque, nas dependências da Universidade  Columbia, local 
no qual a revista passou a ser redigida após fechamento dos escritórios na Inglaterra e na 
França. 

Como dito, somente após o fim da segunda guerra mundial o Instituto retomou suas ins-
talações na Alemanha, em Frankfurt, e suas contribuições para o reerguimento da Alema-
nha foram valiosas. 

1.2. O RESGATE DA TEORIA CRÍTICA

A despeito do que muitos afirmam, o surgimento de uma teoria crítica não se deu com a 
criação da “Escola de Frankfurt”. Foi por ela resgatada e redesenhada. Recebeu conceitu-
ação específica e a expressão “teoria crítica”, mas o exercício daquilo que significa, em sua 
essência, já era realizado muito antes da criação do Instituto. Sobre o tema, Aloísio Krohling5 
ensina o seguinte:

Não existe filosofia sem crítica. A palavra crítica vem do grego “krinein”, que significa separar, 
quebrar, distinguir, peneirar. Criticar é estabelecer relações. É questionar dogmas e verdades fe-
chadas. É duvidar. É pensar. Peneirar dados desconexos para descobrir o fio condutor dos emara-
nhados verbais, discursivos, retóricos e linguísticos. Criticar é entrar em crise e fazer o seu interlo-
cutor entrar em crise. A palavra crise vem do latim e significa entrar em crescimento, crescer. Os 
dois termos crítica e crise estão relacionados no campo da psicologia e da filosofia. A crise ajuda a 
explicar os processos de mudanças biológicas e psicológicas nas crianças e jovens até chegarem 
à idade adulta. O adolescente entra em crise e se torna um crítico ácido de tudo que o rodeia. Ele 
busca novas interpretações e exerce a sua razão crítica do seu jeito.

O próprio Marx, cujas obras foram o ponto de partida dos estudos frankfurtianos, era um 
teórico crítico, assim como Hegel, Kant e outros autores anteriores ao Instituto.

3 NOBRE, Marcos. A teoria crítica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2008. p. 18.
4 WIGGERSHAUS, Rolf, A escola de Frankfurt: história, desenvolvimento teórico, significação política. 
Rio de Janeiro: Editora Difel, 2002. p. 289.
5 KROHLING, Aloísio. A teoria crítica de Horkheimer e Adorno da escolar de Frankfurt e o caráter emanci-
patório do direito em Franz Neumann. p. 17-34, em KROHLING, Aloísio (coord.). Filosofia do direito: novos rumos. 
Coordenação de Aloísio Krohling e Dirce Nazaré de Andrade Ferreira. Curitiba: Editora Juruá, 2012. p. 17.
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É importante esclarecer, também, que as teorias críticas não se propõem a apresentar 
formulações meramente explicativas do tempo presente, mas se voltam a indicar os erros 
atuais e os prováveis problemas futuros para os quais a direção hodierna aponta.

O resgate da teoria crítica ao qual se propôs o Instituto de Pesquisa Social, sem dúvidas, 
deu ao seu significado uma dimensão muito peculiar. Principalmente à luz de Marx e Freud, 
a Escola de Frankfurt trouxe a teoria crítica para o embate com o modelo racionalista empi-
rista da modernidade ocidental. Horkheimer e Adorno, talvez os mais conhecidos membros 
da Escola de Frankfurt, se propuseram a resgatar o materialismo histórico dialético, com o 
cuidado de não adotarem em suas pesquisas a visão hermenêutica ortodoxa dos comunistas 
contemporâneos a eles. Também teceram críticas ao marxismo de Lênin e à social demo-
cracia alemã6. 

Já Franz Neumann, em relação a quem o presente trabalho propõe específica atenção, 
colaborou enormemente com a formulação de uma Teoria Crítica do Direito, dada a sua for-
mação e atuação profissional que será adiante revelada, sempre se envergando ao exame 
de problemas fatuais. Propunha-se a buscar explicações e prognósticos reais e úteis às suas 
pesquisas.

1.3. FRANZ NEUMANN, UM BRILHANTE POUCO (RE)CONHECI-
DO

Cientista político alemão, um dos eminentes do século XX, Franz Leopold Neumann foi 
professor da Deutsche Hochschule für Politik na cidade de Berlim até a instauração do na-
zismo na Alemanha. 

Iniciou sua participação no Instituto tardiamente, na década de 1930, como consequência 
do reconhecimento de suas habilidades enquanto causídico trabalhista. Perseguido pelos 
nazistas, refugiou-se na Inglaterra, onde ministrou aulas na London School of Economics. 

Depois, exilou-se nos Estados Unidos, onde foi funcionário do Departamento de Estado 
norte americano e lecionou Teoria do Governo na Universidade de Columbia desde 1936 até 
a sua prematura morte de acidente automobilístico em 1954, aos 54 anos. 

Advogado atuante, dedicou sua carreira de jurista radical às causas trabalhistas e às 
questões políticas e econômicas. Atento a questões práticas e dificuldades que vivenciou, 
não se importou em sistematizar seus escritos, em geral dispersos em publicações variadas. 
Dentre suas poucas obras, as duas sistematizadas mais conhecidas são o Império do Direito 
e Behemoth, sendo este um estudo de caso.

Não se preocupava em imprimir coerência entre suas obras. Tratavam de aspectos es-
pecíficos que se apresentavam a ele como problemas cotidianos. Talvez essa tenha sido 
uma das razões de hoje não ter seu trabalho reconhecido com a dimensão que merecia. Em 
diversos aspectos, opôs-se ao próprio Horkheimer, nome mais reconhecido e de maior poder 
dentro do Instituto, fato que hoje enaltece sua erudição e grandeza, mas que na época con-
tribuiu pelo menor destaque e atenção que recebeu dentro do grupo de intelectuais.

6 Ibidem. p. 20.
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Opondo-se em alguns quesitos à teoria marxista, mesmo sendo a matriz teórica do Insti-
tuto, Neumann afirmara que o direito pode adotar um caráter emancipatório e que a extinção 
do Estado constituído não é condição para a instauração do socialismo pela revolução. 

Neumann defende o caráter emancipatório do direito, entrando na contramão da tese de Marx 
sobre o direito como parte da ideologia dominante e expressão da aliança do Mercado com o 
Estado Liberal, que no fundo seria um Estado capitalista. Neumann lamentava que a classe ope-
rária não estivesse consciente do caráter emancipatório do direito, mas ele, como teórico crítico e 
advogado militante na área do direito trabalhista tentava mostrar as brechas da primeira Consti-
tuição da Alemanha como República para novas conquistas dos operários7. 

O direito, então, deixaria de ter uma conotação ideológica e deveria assumir um papel 
ativo para que o operariado alcançasse sua emancipação. É sempre importante lembrar que 
o autor construiu esse raciocínio em meio ao domínio de regimes autoritários no velho conti-
nente. Ao contrário do que pode parecer, no entanto, Neumann entendia que em um regime 
autoritário o direito é, de fato, um simulacro. Para que adote a mencionada postura eman-
cipatória, o direito deve existir. Isso realmente nunca aconteceria em um estado totalitário.

Essa foi a ideia central de Neumann, matriz ideológica de seus estudos, o estado da arte 
sobre o qual construiu peculiar compreensão de liberdade política.

2. LIBERDADE POLÍTICA 

Os conceitos e as formas de liberdade política são temas de discussões acaloradas, de 
compreensões dissonantes e incompletas. A cada momento histórico o debate ressurge 
com inéditas visões ou releituras de concepções já conhecidas.

Levantar essa questão é sempre um arrojo de aventura e a proposta é fazê-lo sob pilares 
dos elementos solidamente instituídos por Franz Neumann. Antes disso, cumpre avaliar en-
tendimentos cronologicamente anteriores.

Em seu tempo, os contratualistas concluíram que a conciliação entre liberdade individual 
e a viabilidade da concepção de um Estado está na consignação de um contrato social. Por 
esse caminho, somente mediante a renúncia dos direitos naturais poderia constituir-se um 
Estado.

Daí emerge a necessidade do estabelecimento do Estado de Direito, tão discutido por 
Neumann. A Lei é uma exposição da vontade geral. Ao perderem a sua liberdade individual, 
os homens, dentro do Estado assim constituído, adquirem a liberdade política. A aquisição 
da liberdade política pressupõe a adesão geral ao contrato social.

Já Montesquieu, em uma visão mais pessimista, atribui à liberdade política uma corre-
lação direta com a segurança. Um indivíduo não pode fazer o que quer, pois se faz aquilo 
que deseja, o outro também poderá fazê-lo. Isso retira a segurança de todos. Percebe-se, 
também aqui, a importância do Estado de Direito e das leis para essa definição. Montesquieu 
extirpa as vontades naturais, os anseios pessoais, em favor da liberdade política. E essa ne-
gação ao individual deve ser prescrita por lei.

7 RODRIGUES, José Rodrigo. Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de 
Franz Neumann. São Paulo: editora Saraiva, 2009. p. 6.
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Institui-se nas duas formas de pensar a liberdade política a imposição das normas pelo 
Estado e a obediência delas pelos indivíduos. Mas, enquanto Rousseau objetiva sanar o pro-
blema da alienação política, Montesquieu atribui ao Estado, por intermédio das leis, uma 
função impositiva em favor da coletividade.

Ao longo dos anos, a experiência ensinou que essa visão simplória admite: em um caso a 
formação de indivíduos alienados ou, em outro, de estados totalitários. 

Contra a visão de Rousseau a crítica reside em o poder político mostrar-se como algo 
estranho ao indivíduo que “na melhor das hipóteses, pode tornar-se apenas compatível com 
a sua existência”8.

Por outro lado, no estado de liberdade política “maquiavélica”, nunca haverá um Estado 
de Direito constituído de fato. O Direito estaria a serviço do Estado. Jamais poderia adotar 
uma postura emancipatória.

A ciência política, dadas as aludidas constatações, passou a discutir quais os limites des-
sa obediência dos indivíduos e até onde vão os poderes de coerção do Estado. 

“Nessa fórmula, a coerção aparece como legítima, e a única função da teoria política é 
erigir uma cerca em volta de tal poder político”9. Por outro lado, à sociologia cumpriria o pa-
pel explicativo para o mesmo fenômeno.

Neumann se contrapõe a tudo isso. Não concorda com a generalização de que os cida-
dãos devam ser em sua grande maioria alienados. 

Como homem político, ele sente profundamente que sua preferência deve ser parte de um siste-
ma de valores mais universalmente válido, um sistema de direito natural ou de justiça, de interes-
se nacional ou até mesmo de humanidade10.

Por outro lado, ataca o maior problema da democracia, a imposição massacrante de gru-
pos ou do próprio Estado na defesa de seus interesses pessoais ou de maioria em detrimento 
dos demais cidadãos. 

A política é, na verdade, uma luta pelo poder; mas nessa luta as pessoas, os grupos ou os Estados 
podem representar mais do que seus próprios interesses egoístas. É possível mesmo que alguém 
defenda os interesses nacionais ou os da humanidade, enquanto seus adversários apenas racio-
nalizam suas reinvindicações egoístas. A estrutura do pensamento da primeira seria chamada de 
idéia; a outra, de ideologia – arcanum dominationis destinado a esconder e racionalizar preocu-
pações que, na verdade, são egoístas11. 

Interessante posicionamento do autor, sobretudo para a sua época, pela compreensão 
de que a política pode representar interesses que não sejam pessoais ou locais. Pode re-
presentar interesses nacionais, e ainda mais: interesses “da humanidade”. Talvez não tenha 
sido essa a intenção do autor, mas trazendo o exame para uma digressão contemporânea, 
pode-se entender como uma fuga etnocêntrica, um ensaio de proposição do diálogo entre 
culturas diversas. A teorização intercultural das leis que permitiria uma legitimidade global e 
uma liberdade política que transcende o localismo12. 

8 NEUMANN, Franz. Estado Democrático e Estado Autoritário. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1969. p. 178.
9 Ibidem. p. 178
10 Ibidem p. 180
11 Ibidem p.180
12 KROHLING, Aloísio. Direitos Humanos Fundamentais: diálogo intercultural e democracia. São Paulo: 
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A liberdade relaciona-se diretamente com a responsabilidade coletiva, as ações políticas 
podem e devem ser pensadas para a humanidade, mesmo que tenham que estabelecer uma 
relação de poder. A despeito do que pregou Tocqueville, nem todo poder é nefasto. 

A liberdade não pode ser tida como um destino, mas um caminho. Na liberdade política 
o entendimento não é outro. A defesa dos interesses nacionais ou da humanidade, e não 
de interesses pessoais ou de grupos determinados, propicia a efetiva liberdade política, al-
cançada pelo seu exercício ético, escolhendo-se o bem do outro, mesmo que contrário ao 
próprio interesse ou bem daquele que exerce esse poder de escolha política13. 

E, posto isso, surge uma nova celeuma e o papel da teoria política: Como identificar quais 
interesses são individuais e qual é o interesse nacional ou mesmo da humanidade? Neu-
mann trouxe para este debate o seu olhar crítico, característica já citada dos membros do 
Instituto de Pesquisa, para construir o conceito de liberdade política definindo que este é 
o real papel da teoria política. “Uma vez que nenhum sistema político pode compreender 
plenamente a liberdade política, a teoria política deve necessariamente ser crítica. Não pode 
justificar e legitimar um sistema político concreto; deve criticá-lo”14.

3. 3. OS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO CONCEITO DE LI-
BERDADE POLÍTICA.

O conceito de liberdade política é constituído, segundo Neumann, por três elementos: 
jurídico, cognitivo e volitivo.

3.1. ELEMENTO JURÍDICO

A liberdade jurídica é, em verdade, uma liberdade negativa. Reside no cotejo entre liber-
dades individuais (ausência de restrições) e as restrições pré-estabelecidas pelo Estado. 

A liberdade entendida meramente como ausência de restrições ocultou no passado sis-
temas cruéis. Confundia-se com a impossibilidade de escolhas por parte de classes massa-
cradas. Um homem que pode formalmente fazer o que quiser, mas que não tem meios para 
fazer nada além daquilo que lhe é posto, não tem opções, não é efetivamente livre.

Por isso, a liberdade jurídica é negativa no sentido de que delimita a liberdade como ex-
ceção. Fazendo assim, essa limitação ocorre tanto em favor do Estado como em favor dos 
demais indivíduos e os iguala em um mundo de competitividade.

As leis e constituições de um Estado não podem, em hipótese alguma, extinguir comple-
tamente as liberdades individuais, mas são os meios adequados e legítimos para restringir e 
reprimi-las, desde que representem os interesses da nação ou da humanidade. O significado 
de “lei” em referência deve ser entendido como “o direito positivo do Estado, válido desde 

Paulus, 2009. p.67.
13 KROHLING, Aloísio. A ética da alteridade e da responsabilidade. Curitiba: Juruá, 2011. P. 32.
14 NEUMANN, Franz. Estado Democrático e Estado Autoritário. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1969. 
p.178
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que tenha sido promulgada por uma constituição, escrita ou não15”. A lei se põe, então, a 
limitar o poder político.

Uma leitura rápida pode dar a impressão que Neumann, concordando com Kelsen, indi-
cava que a função da justiça era meramente matemática. Mas seria uma impressão equivo-
cada. O primeiro aspecto que já denota uma clara diferenciação é o fato da admissão de uma 
constituição “não escrita”. 

Além disso, Neumann expõe que a lei deve ser provida de “caráter geral” e de presunções 
em favor do indivíduo contra o Estado. Em consequência, as leis devem desempenhar três 
papéis que a legitimariam:

(...) um moral, quando garante um mínimo de liberdade, igualdade e segurança; um econômico, 
quando torna possível uma sociedade competitivo-contratual, e um político, porque com a varia-
ção de graus ele esconde o locus do poder. Devo frisar aqui que a função moral transcende tanto 
o contexto econômico como o político dentro do qual funciona. Este é o valor legal, o único valor 
legal, inerente a um sistema legal assim estruturado16. 

A ética seria a filosófica da moral na qual estão inseridos os “princípios ético-filosóficos 
como fundamentos da práxis humana, que implicam ação e reflexão crítica que desemboca 
na consciência ética17”.  Não bastam preceitos morais meramente diretivos e tampouco có-
digos de ética profissional, o fundamento da ética.

Como expõe a visão acadêmica de Carlos Ayres Britto, essas normas constitucionais de-
vem ter eficácia plena garantida.

A Constituição é norma em sentido material, tem força normativa própria (CONRAD HESSE) e 
deve ser interpretada de acordo com a sua mais alta hierarquia; ou seja, à lei maior deve corres-
ponder uma maior eficácia. Exceto se a própria norma constitucional, inequivocadamente, pedir 
o adjutório de regra intercalar para a plenificação dos seus efeitos. Noutros termos, no ápice do 
dilema entre reconhecer a pleno-operância de uma norma constitucional e sua dependência de 
regração de menor estirpe, a opção do exegeta só pode ser pela operância plena da regra maior18. 

Todavia, nem o mais otimista dos defensores da noção de liberdade jurídica pode susten-
tar que todos os direitos positivados, mesmo os mais básicos e elaborados dentro do papel 
moral que deve desempenhar, poderão ser garantidos ou efetivados. A noção de liberdade 
jurídica opõe-se à liberdade-necessidade19. 

3.2. ELEMENTO COGNITIVO

O conhecimento é um dos elementos da liberdade política. A alienação política opõe-se à 
cognição do funcionamento das instituições constituídas e do momento vivenciado.

Esse conhecimento é libertador. A falsa compreensão do mundo é nefasta e atrai a opres-

15 Ibdem p. 182.
16 Ibidem p.189
17 KROHLING, Aloísio. A ética da alteridade e da responsabilidade. Curitiba: Juruá, 2011. P. 18.
18 BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003. p. 198.
19 NEUMANN, Franz. Estado Democrático e Estado Autoritário. Rio de Janeiro: Zahar editores, 1969. 
p.198
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são e o massacre dos desprovidos de poder. A desinformação alimenta a ditadura. Resulta 
na aceitação de dogmas e de premissas postas e incontestadas ou incompreendidas. “O 
nosso conhecimento aumentado da alma humana permite-nos compreender os processos 
psicológicos que ativam a ansiedade que o priva da liberdade tornando-o um escravo dos 
líderes autoritários e totalitários”20.

3.3. ELEMENTO VOLITIVO

A alienação política de um indivíduo o torna refém do sistema instituído. O ativismo políti-
co é essencial. Através dele devem os sujeitos constituir métodos e objetivos para o sistema 
político almejado. Ainda que a lei limite o poder político e o conhecimento indique o caminho 
da liberdade, “o homem só pode realmente atingir a liberdade à custa de seus próprios es-
forços”21.

Esse postulado pode se estender ao gênero liberdade. Uma liberdade dada, conquistada 
sem esforço, é uma liberdade que pode ser facilmente tirada. Com a liberdade política não é 
diferente. 

A liberdade política não pode resumir-se a fenômeno de mera vontade. A tentativa de de-
rivar o conceito de liberdade não pode esbarrar na armadilha de que a noção de liberdade é 
muito mais um predicado de pensamento e vontade do que de ação22. O indivíduo deve agir, 
buscar e responder às oportunidades de obtenção dessa liberdade e, se for preciso, toma-la 
com os meios dos quais dispuser.  

A liberdade, portanto, não decorre de uma concessão estatal. Está intrínseca, em ver-
dade, à conduta humana. Por isso o totalitarismo revela-se, sob a perspectiva de Hannah 
Arendt23, como uma terrível violência, haja vista estabelecer o domínio de uma minoria sobre 
uma maioria. O domínio é o embrião da violência e aqueles que aceitam essa situação não 
exercem a cidadania. A liberdade deve ser obtida.

Ainda na visão de Arendt, como a política é, em essência, exercida pelas ações e relações 
pessoais, a liberdade política só pode ser alcançada coletivamente.

A diferença decisiva entre as “infinitas improbabilidades” sobre as quais se baseia a realidade 
de nossa vida terrena e o caráter miraculoso inerente aos eventos que estabelecem a realidade 
histórica está que, na dimensão humana, conhecemos o autor dos “milagres”, São homens que 
os realizam – homens que, por terem recebido o dúplice dom da liberdade e da ação, podem 
estabelecer uma realidade que lhes pertence de direito24. 

A identidade humana é confirmada partindo do outro e a sociedade, coletivamente e 
exercendo a cidadania, deve tomar para si a liberdade política e nunca esperar que ela seja 
distribuída pelo Estado, à mercê de quem o governa.

20 Ibidem p.204
21 Ibidem p. 204
22 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 4ª ed. São Paulo: editora Perspectiva, 1997. p.202.
23 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. 4ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 443.
24 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 4ª ed. São Paulo: editora Perspectiva, 1997. p.220.
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4. O ELEMENTO NÃO CONSIDERADO POR NEUMANN: LIBER-
DADE EM SENTIDO SOCIOLÓGICO

Todos os três elementos apresentados são importantes e interdependentes para que o 
desígnio de efetivação da liberdade política se aperfeiçoe. Mas não são suficientes. Embora 
em obras dispersas Neumann tenha trabalhado a questão da liberdade sob outros aspectos, 
deixou de inserir um que também é indispensável ao alcance da liberdade política. 

E essa conclusão foi alcançada exatamente por uma das acepções de liberdade que o 
próprio autor trata dissociada da liberdade política: a liberdade sociológica.

A liberdade jurídica é indispensável para que seja realizada a liberdade em sentido so-
ciológico. Mas aquela só será alcançada, de fato, se viabilizar o exercício desta. Em sentido 
contrário, terá atingido seu objetivo formal, mas não substancial. E assim, os indivíduos, con-
juntamente com a liberdade cognitiva e volitiva, podem obter a debatida liberdade política.

Os indivíduos só serão politicamente livres se forem dadas a eles alternativas. E a única 
forma de garantir essa possibilidade de ação é mediante a garantia da liberdade jurídica25 
associada à liberdade sociológica. No exemplo do próprio Franz Neumann facilmente identi-
fica-se que a liberdade meramente formal obstaculiza o alcance da liberdade política real e, 
por outra via, torna os indivíduos reféns do sistema.

Se um empregador oferece a seu trabalhador termos de emprego inadequados, o trabalhador em 
um sistema liberal tem juridicamente o direito de recusar aqueles termos. Sua decisão de aceitar 
ou rejeitar é juridicamente uma decisão livre. Contudo, se essa decisão pode ser chamada de 
livre num sentido sociológico, depende de duas condições alternativas: o trabalhador é livre se, 
do ponto de vista econômico, for suficientemente independente para permitir que seu poder de 
trabalho permaneça inativo, ao invés de aceitar os termos inadequados; se este não for o caso, 
sua decisão será livre apenas se ele conseguir uma oferta melhor de outro empregado. Somente 
sob tais circunstâncias o trabalhador teria a chance de escolher entre duas oportunidades igual-
mente boas. Se não existem tais condições e ele aceita o trabalho para se salvar da fome, seu 
trabalho pode ser explorado, e ainda que possua a liberdade jurídica para evitar essa situação, 
não podemos dizer que seja livre26. 

A história demonstra que o Estado Democrático de Direito no sistema capitalista tem que 
ser ajustado. Deixando-se autorregular, pode propiciar a falsa liberdade a todos, resultante 
da ausência de restrições. Ou seja, sem ajuste pode impingir a pseudoliberdade política, já 
que liberdade sem alternativa não é liberdade. Constatado isso, a liberdade sociológica pode 
ser a ferramenta de ajuste para o problema. 

Então, o Estado idealizado tem que ser mais do que Democrático e do que de Direito. 
Deve ser, ainda, um estado Social, atento ao interesse público em prevalência ao individua-
lismo desregulado. 

As realidades sociológica e filosófica estão localizadas dentro dos assuntos humanos, 
no dia-dia, no mundo comum e somente podem realizar-se no campo do convívio. E assim 

25 RODRIGUES, José Rodrigo. Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a partir de 
Franz Neumann. São Paulo: editora Saraiva, 2009. p. 125.
26 NEUMANN, Franz. The rule of law. Political theory and legal system in modern society. Leamington: 
Berg, 1986 citado por  RODRIGUES, José Rodrigo. Fuga do Direito: um estudo sobre o direito contemporâneo a 
partir de Franz Neumann. São Paulo: editora Saraiva, 2009. p.125-126.
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se faz a liberdade política, por essa sociedade da qual emergem os homens socializados27.

A Constitucionalização positivada dos direitos sociais é uma saída para tanto, especial-
mente os direitos políticos. O acesso do proletário ao parlamento é elemento catalizador no 
processo de obtenção da liberdade política.

A Constituição Federal brasileira de 1988, nesse sentido, institui diversos direitos sociais 
do artigo 6º ao 11, relacionados à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, 
segurança social, proteção à maternidade e à infância, assistência ao desamparado, dentre 
outros dispersos. Ainda que tal prescrição constitucional seja importante, não basta. Nos 
termos do problema explicitado ao final do item 3.1., a positivação não garante a efetivação.  
A noção de liberdade jurídica opõe-se à liberdade necessidade.

E, ainda, nos termos dos tópicos seguintes (3.2 e 3.3), pode-se concluir que uma possível 
resposta já foi dada exatamente nos outros dois elementos: o cognitivo e o volitivo. Os indi-
víduos precisam ter conhecimento da Constituição (elemento jurídico) e das possibilidades, 
garantias e direitos sociais que ela traz (elemento sociológico).

Mas isso ainda não é o suficiente, embora seja um grande passo. O desconhecimento e 
falta de informação da imensa maioria da população é latente, um defeito de liberdade que 
precisa ser corrigido.

Restou, portanto, o elemento volitivo que, a priori, aparentava desempenhar papel menos 
importante dentre todos. O poder deve ser conquistado pelos indivíduos para quem o poder 
não será dado. 

O proletariado no parlamento, solução de Neumann, é a efetivação da obtenção dessa 
liberdade por aquisição. Ela não será dada. Não é conveniente. Ela deve ser conquistada.

Paulo Bonavides28 bem destaca a força das massas, tratada por ele como “quarto esta-
do”, que, munidas dos elementos apresentados, podem alcançar efetivamente a liberdade 
política na forma tratada no presente trabalho.

 Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações que a impaciência do 
quarto estado faz ao poder político, confere, no Estado constitucional ou fora deste, os direitos 
do trabalho, da previdência, da educação, intervém na economia como distribuidor, dita o sa-
lário, manipula a moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao 
trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, compra a produção, financia 
as exportações, concede crédito, institui comissões de abastecimento, provê necessidades indi-
viduais, enfrenta crises econômicas, coloca na sociedade todas as classes na mais estreita de-
pendência de seu poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase 
todos os domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de iniciativa individual, nesse 
instante o Estado pode, com justiça, receber a denominação de Estado social.

A liberdade política, portanto, somente se afigura verdadeira quando há, de fato, liberda-
de em sentido sociológico estabelecida. A garantia estatal de direitos sociais fundamentais é 
fator indispensável para o alcance do pleno alvedrio popular.

Como se pode concluir, atualmente, há uma distorção cognitiva latente, especialmente 
configurada no âmbito das liberdades políticas, que separa a liberdade da proteção social. 
O que o presente artigo revela, a contrário, é que o componente da “liberdade em sentido 

27 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 4ª ed. São Paulo: editora Perspectiva, 1997. p.44.
28 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 7ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004. p. 186.
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sociológico” é, inclusive, condicionante para o exercício da liberdade política, a ser resguar-
dada em um estado democrático de direito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Franz Neumann foi um grande teórico crítico e suas contribuições merecem análises e 
discussões. Na ciência política especialmente, e, sobretudo, no que se refere à função eman-
cipatória do direito. O autor revela preocupação com questões práticas e com as garantias de 
direitos básicos aos indivíduos.

A apresentação da liberdade política no ponto de vista de Neumann é peculiar e denota 
aspectos interessantes destacados no decorrer do trabalho.

A conjugação desses elementos constitutivos da liberdade política (jurídico, cognitivo e 
volitivo) apresentados por Franz Neumann pode alcançar o fim pretendido, desde que a eles 
se adicione outra liberdade, também tratada pelo autor, mas não incluída por ele nesse rol: a 
liberdade sociológica. Nenhum desses, agora quatro, elementos é dissociável se a finalidade 
é o alcance da liberdade política que reside no ponto de tangência existente entre eles.

O Estado Democrático de Direito, com mecanismos de proteção social, é um campo fértil 
para que esses elementos sejam semeados e possam gerar a liberdade política dos indivídu-
os mediante a sua sobreposição à alienação do poder político. É indispensável a integração 
entre democracia e realização de direitos fundamentais.
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p. 115-121, 2020. 
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A MILITÂNCIA FEMININA CAPIXABA          
E O PIONEIRISMO DE 

JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO          
NA POLÍTICA

Falar acerca da força e da coragem das mulheres espírito-santense é algo que nos como-
ve, mas também nos desconforta, pois, infelizmente é uma história ainda pouco conhecida 
pela sociedade capixaba e marcada pelo silenciamento. A pesquisadora Maria Stella de No-
vaes, personalidade importantíssima da historiografia do Espírito Santo e autora da obra A 
mulher na História do Espírito Santo (História e folclore), escrita entre 1957 e 1959, chamou 
a atenção para essa “omissão de referências às mulheres”. Dona Stelinha, como carinhosa-
mente era chamada, denunciou que esse silêncio sobre a produção intelectual feminina e 
suas ações de resistência remontam os registros da colonização. Segundo registros, o do-
natário Vasco Fernandes Coutinho, quando veio tomar posse da Capitania no dia 23 de maio 
de 1535, não trouxe mulheres na sua comitiva e a epistolografia dos padres Jesuítas atesta 
que os portugueses se casavam com as índias.  

As mulheres indígenas das tribos que habitavam o Espírito Santo na época da coloniza-
ção exerciam autoridade na tribo, tanto que nos chegam relatos como o da esposa do índio 
Maracaiaguaçu (Gato grande), batizada como Branca Coutinho, em homenagem à mãe do 
donatário, e da viúva de Guajaraba (Cabelo de Cão), que guiou o seu povo na descida do Ser-
tão para a aldeia dos Reis Magos. As índias foram as primeiras mães dos cidadãos nascidos 
na terra recém-batizada e o papel fundamental e marcante da mulher indígena na indústria 
caseira e na arte manual, deu forma a uma das tradições mais destacadas do ES, - a tradição 
da panela e das paneleiras -. Não ficou de fora do relato de Dona Stelinha a importância 
histórica de Luísa Grimaldi, que governou o Espírito Santo com êxito entre os anos de 1589 
e 1593. 

A literatura produzida por mulheres no Espírito Santo tem preenchido muitas lacunas 
deixadas pela história, exemplo disso é a obra A Capitoa, da escritora barrense Bernadette 
Lyra, que fala da coragem dessa mulher que foi uma das primeiras da comandar um estado 
brasileiro no século XVI. Outra personalidade feminina de grande relevo para o Brasil é Maria 
Ortiz, heroína capixaba filha de espanhóis que defendeu a Catania da invasão holandesa, 
em 1625. Em um artigo intitulado “Cadê a Maria Ortiz?”, Francisco Aurélio Ribeiro relata que 
visitou a exposição “Brasil feminino”, no Rio de Janeiro, e pode ver entre as personalidades 
cronologicamente destacadas, Dora Vivacqua, mais conhecida como Luz Del Fuego; a can-
tora Nara Leão e a escritora Marly de Oliveira, mas, aponta para a ausência de referência 
a Maria Ortiz que é, inclusive, alguns séculos anterior a revolucionária Maria Quitéria e a 
Ana Néri, pioneira da enfermagem no Brasil. Dona Stelinha destacou que os séculos pas-
saram e “humildes e ignoradas, alheias, mesmo aos resultados sociais e econômicos dos 
seus esforços”, as mulheres capixabas chegaram ao século XVIII ainda condicionadas por 



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

117117

conceitos patriarcais religiosos, sociais e legais que as caracterizavam como inferiores ao 
homem: “fadas incógnitas que salvaguardavam as bases da sociedade”, as capixabas eram 
consideradas “máquina de trabalho doméstico”. 

A mulher oitocentista teve a sua liberdade fortemente cerceada e as jovens eram criadas 
e educadas para o casamento, mas, a escolarização foi essencial para que esse cenário co-
meçasse a mudar. Em 1827, Dom Pedro I outorgou a lei que criou escolas nas vilas e cidades 
mais populosas do império, entretanto, as escolas para meninas seriam permitidas apenas 
se aprovadas pelo conselho, e caso fossem aprovadas, a elas não se ensinaria aritmética e 
nem geometria, apenas as quatro operações básicas, ficando o programa restrito às prendas 
da economia doméstica. Essa realidade estendeu-se até meados do século XIX, quando as 
mulheres começaram a conquistar espaços sociais fora de casa e as senhoras do Espírito 
Santo se organizavam em torno de novos interesses, como o jornal de moda parisiense A 
Estação. Em Vitória e Vila Velha as rendas, parte do aprendizado de trabalhos manuais das 
moças, eram famosas. 

No Espírito Santo, a primeira escola pública primária para meninas, foi fundada em Vi-
tória, em 1835, mas ficou dez anos sem funcionar por falta de professora, até que em 1845 
a primeira professora foi contratada, o seu nome é Maria Carolina Ibrense. A escolarização 
feminina associada à emergência de ações coletivas abriu horizontes para as mulheres no 
século XX. Maria Stela de Novaes afirmou que o século XIX poderia ser chamado de “O 
século das mulheres”. A partir de então as mulheres passaram a ser professoras e diretoras 
de escolas primárias e normais, bem como escritoras, mas, o direito ao voto e a elegibilidade 
ainda lhe eram negados. Nesse sentido, podemos perceber a relevância da vida e da obra 
de Judith Leão Castello Ribeiro, professora, escritora e primeira deputada estadual no Espí-
rito Santo. Judith Leão Castello Ribeiro nasceu na Serra, no dia 31-08-1898, seu pai João 
Dalmácio Castello e sua mãe Maria Grata Leão Castello, primaram pela educação dos filhos 
e da fizeram questão que a filha também estudasse. Judith Leão se insere no contexto de 
luta e resistência das primeiras sufragistas capixabas. Vale recordar a importância do femi-
nismo emergente na luta pelos direitos das mulheres e que a exclusão dessas da categoria 
de cidadãs, na constituição inglesa de 1791, levou a escritora Mary Wollstonecraft a escrever 
Reivindicação dos direitos da mulher e essa obra, que denunciava a opressão no tempo do 
iluminismo, ecoou no Brasil e, insuflado por Nísia Floresta com o seu Direito das mulheres 
e injustiça dos homens, de 1832, floresceu o movimento feminista brasileiro. Berta Lutz, 
na década de 1920, liderou a criação da FEDERAÇÃO BRASILEIRA PELO PROGRESSO 
FEMININO e esse feminismo de primeira hora, que tinha como foco a melhoria das condi-
ções da mulher na sociedade e a conquista do direito ao voto feminino, só alcançou o pleito 
em 1932. Segundo Maria Stella de Novaes, o movimento feminista capixaba delineou-se 
paralelamente ao movimento nacional, liderados pela Sra. Silvia Meireles da Silva Santos, 
em Vitória. Nessa época, a organização das mulheres em entidades organizadas fomentou 
importantes debates políticos e, em vários estados da federação, o feminismo se fortaleceu. 
No Espírito Santo não foi diferente, as intelectuais capixabas já chamavam a atenção pela 
atuação destacada no cenário cultural local, mesmo assim, alguns espaços ainda lhe eram 
negados, e um desses espaços era o político. 

O interesse de Judith pela política possui raízes profundas, pois, nascida em uma família 
tradicional da Serra, o seu bisavô, Manoel Cardoso Castello, avô dos educadores Koscius-
zko e Aristóbulo Barbosa Leão, foi vereador na época que a localidade era conhecida como 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Serra, antes de ser elevada à condição de Vila, 
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em 1822. Ela foi, também, casada com Talma Rodrigues Ribeiro, que foi prefeito da Serra 
entre 1945 e 1946 e que a apoiava incondicionalmente.

Judith foi uma defensora ardorosa dos direitos políticos das mulheres, mas, o ambien-
te conservador da época exigiu uma sensibilização das capixabas para a luta política. Maria 
Stella de Novaes expõe as dificuldades das mulheres que ousavam desafiar a ordem patriarcal 
adentrando espaços públicos, relata que ela mesma sofreu para ingressar como catedrática no 
corpo doente do Ginásio do Espírito Santo e na escola normal do Estado, e que “as escritoras 
e as poetisas amargaram” da mesma forma, “bebendo o cálice da crítica ferina e da oposição 
implacável”. Em 1933 um grupo de senhoras vitorienses fundou a FEDERAÇÃO ESPÍRITO-
-SANTENSE PELO PROGRESSO FEMININO, buscando incentivar o alistamento de mulhe-
res e, sem compromisso partidário, a CRUZADA CÍVICA DO ALISTAMENTO, cuja presidente 
foi Silvia Meireles da Silva Santos, vice-presidente, Judith Castello Leão Ribeiro, e tesoureira 
Maria Stella de Novaes. Judith Leão já era professora desde o ano anterior, quando tinha sido 
aprovada, em concurso público, e ingressado como docente no Grupo Escolar Gomes Cardim. 
Segundo João Luiz Castello, sobrinho de Judith, são vários os exemplos de que Judith mos-
trava interesse em trabalhar em prol do coletivo, tanto que desejando estimular o aprimora-
mento cultural de seus alunos fundou o Museu Pedagógico (1930-1946), na Escola Normal 
Pedro II, e iniciou o jornal “Folha escolar”, de circulação interna na mesma instituição. 

 

Judith Leão Castello Ribeiro

A arte e a cultura sempre foram considerados, por Judith Leão, um instrumento de trans-
formação social, de forma que, enquanto professora, estabeleceu um tempo para os seus 
alunos terem iniciação literária e musical. Foi como professora que Judith, em 1934, can-
didatou-se a deputada estadual pela primeira vez, mas como não estava filiada a nenhum 
partido, acabou não se elegendo. Judith Leão optou por disputar sem legenda por apoiar 
o Movimento Revolucionário Constitucionalista de São Paulo, de 1932, e por discordar da 
política estadual em vigor na época. A sessão capixaba da Federação contribuiu para com 
o movimento no Rio de Janeiro, te esse esforço coletivo fez com que, em 1936, o direito ao 
voto fosse mantido sem restrições na Constituição Federal. 



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

119119

Judith Leão Castelo Ribeiro recebendo a Comenda Jerônimo Monteiro,
colocada pelo Governador Élcio Álvares.

A movimentação feminista vitoriense repercutiu no interior do estado e uma delegação 
da UNIÃO CÍVICA FEMININA, de Cachoeiro de Itapemirim, em 1936, enviou uma delegada 
para participar do Congresso Nacional Feminino. O “esforço titânico”,  como diria Maria 
Stella de Novaes , de Judith Leão e de muitas outras mulheres capixabas, entre elas Guilly 
Furtado Bandeira, Ilza Etienne Dessaune, Maria Antonieta Tatagiba, Lidia Besouchet, Virgí-
nia Tamanini, Yponéia de Oliveira, Zeni Santo e Haydée Nicolussi, precisa ser conhecido pela 
sociedade, precisa ganhar destaque na historiografia. Um grupo de mulheres uniu forças 
com Judith Leão para a fundação da ACADEMIA FEMININA ESPÍRITO-SANTENSE DE LE-
TRAS (AFESL), no dia 18 de julho de 1949. Francisco Aurélio Riberio, dedicado pesquisador 
da vida e da obra das escritoras capixabas, nos faz saber que apenas muito recentemente 
as mulheres foram aceitas nas academias de Letras, e destaca a extemporaneidade e o pio-
neirismo da capixaba Guilly Furtado Bandeira que, em 1913, ingressou como acadêmica na 
Academia de Letras do Pará. A escritora é, também, a primeira capixaba a publicar um livro, 
em 1913, Esmaltes e Camafeus. 

A acadêmica da AFESL Ailse Therezinha Cypreste Romanelli salienta que era “um des-
pautério”, na década de quarenta, uma mulher como Judith cumprir quatro legislaturas 
como deputada e, ainda, tentar entrar para a Academia Espírito-santense de letras e não 
ser aceita. Judith se candidatou para uma cadeira da Academia Espírito-santense de Le-
tras (AEL), mas “as academias eram exclusivamente masculinas”, então num movimento 
de afirmação feminista, Judith, fundou a Academia Feminina Espírito-santense de Letras 
(AFESL) e foi a sua primeira patrona. Participaram dessa primeira diretoria Arlette Cypreste 
de Cypreste, como vice-presidente, Zeni Santos e Iamara Soneghetti como secretárias e 
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Virgínia Tamanini como bibliotecária, a elas se juntaram Ida Vervloet Finamore, Hilda Prado 
e outras escritoras e musicistas, o que fez com que a instituição fosse se firmando no cenário 
cultural capixaba.

Exposição sobre a vida de Judith Leão Castello Ribeiro na Ales

Nos seus setenta anos de existência, a AFESL vem lutando para ser um espaço de livre 
produção para as intelectuais no Espírito Santo, desde os seus primórdios quando Annette 
de Castro Mattos, em 1950, organizou a “Vitrine literária”, primeiro registro das escritoras 
espírito-santenses, passando pelo programa “Mulher e perfume”, dirigido por Arlete Cyprete 
de Cypreste, na Rádio Capixaba, e que deu voz a muitas escritoras e artistas; a escritora 
Zeny Santos, que fundou a “Casa do capixaba”, o apoio dado pela AFESL ao Instituto Braile 
na sua criação, a criação do “Lar da Menina”, por Beatriz Nobre de Almeida e tantas outras 
ações das intelectuais capixabas. 

É preciso criar espaços para que as mulheres do passado e do presente possam ter visi-
bilidade, é fato. O Centro de Memória e Bens Culturais da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, em maio de 2019, realizou uma exposição de fotos e telas sobre a vida de Judith Leão 
Castello Ribeiro em comemoração aos 120 anos do nascimento da escritora e ex-deputa-
da. Judith Leão foi também, a homenageada da 6ª Feira Literária Capixaba, presidida pela 
Academia Feminina Espírito-santense de Letras, na UFES, ocasião na qual o seu sobrinho, 
João Luiz Castello, ofereceu como doação à AFESL e hoje em exposição na ALES, uma 
estátua em bronze da escritora realizada pelo artista plástico capixaba Hipólito Alves. João 
Luiz doou para o acervo permanente da ALES todas as fotografias da exposição. A mostra foi 
uma iniciativa das Deputadas Iriny Lopes (PT), Janete de Sá (PMN) e Raquel Lessa (Pros) e 
idealizada pelo fotógrafo da Casa Antônio Carlos Sessa, em parceria com a AFESL. Foi gra-
ças ao esforço e a luta dessas pioneiras que as mulheres capixabas brilham, hoje, nos mais 
variados âmbitos da sociedade, no parlamento, nas academias, mas, ainda há muito pelo 
que lutar contra o preconceito de gênero e a violência. A representatividade das mulheres 
no espaço político ainda é pequena e o debate sobre questões importantes como a (des)
igualdade e a cidadania das mulheres, especialmente das mulheres negras, devem ganhar 
o cotidiano. 
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Abraçar o legado deixados por essas mulheres excepcionais é necessário, especialmente 
em um momento histórico como o atual, no qual o Brasil vive um obscurantismo com rela-
ção às questões de gênero, exemplo disso é que o tema vem sendo subtraído das metas da 
educação nacional, acreditamos que resgatar a história de luta e conquistas de mulheres 
como Judith Leão Castello Ribeiro inspira os cidadãos e as cidadãs a militarem em prol da 
educação e pelo direito à livre expressão. 
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RAZÕES DE FATO E DE DIREITO POR 
MEIO DAS QUAIS OBJETIVA IMPUGNAR 

A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE CONTAS

Dr. José Arimathéa Campos Gomes
Advogado. Procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Professor.

GOMES, José Arimathéa Campos. Razões de fato e de direito por meio das quais objetiva impugnar a Mani-
festação do Ministério Público de Contas. Vitória: Revista Cientifica Eletrônica da Procuradoria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, v. 1, p. 123-136, 2020. 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 
CONSELHEIROS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ref. Autos de nº10343/2016

MEMORIAL 1

Sustentação Oral

Sessão do dia  27 de agosto de  2019. 

José Arimathéa Campos Gomes, Procurador Legislativo vem, respeitosamente, perante 
Vossas Excelências apresentar o presente 

MEMORIAL - Sustentação Oral

contendo a síntese das razões de fato e de direito  por meio das  quais  objetiva impugnar 
a Manifestação do Ministério Público de Contas, apresentada às fls. , que alega existência 
de  suposto  vício processual o  qual decorreria do  fato do Procurador Legislativo  haver   
subscrito  a peça de defesa. 

DEFESA TÉCNICA REALIZADA POR PROCURADOR 

1. O Requerente é servidor efetivo do Poder Legislativo Estadual, ocupante do cargo de 
Procurador Legislativo Adjunto, matrícula 203213 e, no final do ano passado, (2018), no 
exercício das atribuições do cargo de Procurador Legislativo recebeu do seu  superior hierár-
quico - Procurador  Geral da Assembleia Legislativa do  Estado  do  Espirito  Santo a Ordem 
de  Serviço  nº 01/2018 ( doc. 1) determinando  que oferecesse  resposta  a Notificação  do  
TC-ES, referente a Decisão Monocrática nº 0175/2018-1.

2. A defesa foi elaborada e, tempestivamente apresentada consoante faz prova a cópia da 

1 A rigor o emprego do termo MEMORIAL nesta peça pode ser considerado impróprio. O motivo está no 
fato de que o significado do termo Memorial remete a lembranças de fatos e argumentos jurídicos apresentados 
ao longo da tramitação do processo. Ocorre que neste caso, consoante será demonstrado é a primeira vez que 
a Procuradoria da Assembleia manifesta-se quanto ao incidente processual provocado pela manifestação do 
Douto representante do Ministério Público de Contas. Assim, nesta oportunidade, enumera elementos fáticos, 
fundamentos jurídicos e provas para impugnar a errônea manifestação do representante do MP de Contas, cujo 
proposito é excluir a atuação da  Procuradoria da Assembleia Legislativa no presente processo em defesa do ato 
da Mesa Diretora e seus dirigentes. Ao final pede o reconhecimento da capacidade postulatória da Procuradoria 
da Assembleia consoante já previsto no § 5 do art.  122 da Constituição Estadual.
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referida peça jurídica acostada aos autos.

A MANIFESTAÇÃO DO REPRESENTANTE MP DE CONTAS 

3. Ocorre que, posteriormente, no curso da tramitação do processo, o requerente, embora 
não intimado, foi surpresado ao tomar conhecimento, por outros meios, da manifestação 
exarada pelo Douto representante do  Ministério Público de Contas nº 00301/2019-5, cópia 
em anexo (doc. 03), cujo teor alega existência de vício processual, afirmando:

a) que o requerente estaria impedido de atuar no processo pois se trataria de “defesa de 
interesses particulares” dos membros da Mesa Diretora e dos demais gestores;

b) que há impedimento legal, e que o requerente teria violado o art.30, I do da Lei  
8.906/1994 - Estatuto da Advocacia; 

c) que inexiste interesse público que justifique a defesa do agente pelo Procurador Le-
gislativo;

4. Ao fim, requer o MP de Contas a exclusão da Procuradoria da ALES do processo por 
falta de capacidade postulatória para defesa manutenção da validade do atos praticados 
pela Mesa Diretora e outros servidores da Assembleia Legislativa  Estadual. 

INCIDENTE PROCESSUAL

5. A manifestação do D. Representante do Parquet de Contas instaurou um incidente, 
nesta fase processual, a ser dirimido por V.Exas. e  ilustres  pares, quanto a existência ou não 
do alegado vício processual  de representação.

 Impõe-se, desse modo, a necessidade de que o requerente, diretamente atingido pelo 
teor e pedido contido na manifestação do Ministério Público de Contas, seja previamente 
ouvido, eis que legitimado  pelo evidente interesse em promover a defesa do seu direito 
ao livre exercício de  suas atribuições profissionais  que emanam da Constituição Estadual 
artigo 122 e da Lei Complementar  287.

AMPLA DEFESA:REQUERIMENTO DE PRAZO PARA A PROCURADORIA DA ASSEM-
BLEIA  SE MANIFESTAR SOBRE A PROMOÇÃO DO MP

6. Releva destacar que se trata, aqui, da observância do princípio do contraditório em 
sua dimensão efetiva e substancial. Almeja-se assegurar o tratamento isonômico no âmbito 
do processo, por isso estipula o dever de que se promova a oitiva da parte contrária antes 
da prolação de decisões que possam lhe causar prejuízo, ex vi do art. 9 do CPC2, que para o 
caso se invoca em caráter subsidiário.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO NOVO CPC ( ART. 15 DO CPC) EM RAZÃO DA OMISSÃO 
DO REGIMENTO INTERNO DO  TRIBUNAL DE CONTAS.

7. O presente pedido de oitiva também encontra amparo no art. 10 do CPC3, o qual con-

2 Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
 Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
 I - à tutela provisória de urgência;
 II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;
 III - à decisão prevista no art. 701 
3 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva 
decidir de ofício. 
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sagra o princípio da não surpresa. De fato, com o escopo de ampliar a segurança jurídica das 
relações, a regra antedita impede o juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir com base 
em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifes-
tarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

8. É, portanto, sobre o referido incidente processual que a Procuradoria da ALES apre-
senta os fundamentos jurídicos na forma deste Memorial para Sustentação Oral, apenas, 
quanto a  QUESTÃO PRELIMINAR.

IMBRICAÇÃO DA PRELIMINAR COM O MÉRITO

9. Em que pese, nesta fase, cuidar-se apenas da apreciação do alegado vício processual 
e não do mérito, pede- se vênia para realizar uma apertada síntese do cerne da questão 
jurídica em litígio nestes autos, uma vez que o julgamento quanto a ocorrência, ou não, do 
alegado vício processual não pode prescindir do exame de mérito que com  ele se encontra 
imbricado.

Síntese dos Fatos

10.1- O fato que deu origem ao presente processo foi uma representação dos Auditores de 
Controle Externo do TC-ES que entenderam  como  irregular o modelo de Controle interno  
instituído pela Assembleia, por meio da Lei Estadual nº 10.383/ de  1º de julho de  2015.

10.2 - Até a data de realização do concurso para a carreira específica do cargo efetivo 
de auditor o modelo admitiu a atuação de cargos de livre provimento, e nomeação de outros 
servidores para desempenho de atividades vinculadas ao  órgão de Controle Interno da As-
sembleia Legislativa .

10.3 - Todos os questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas recaem sobre 
os atos praticados pela Mesa Diretora da Assembléia e demais gestores do Poder Legisla-
tivo Estadual os quais decorrem, exclusivamente, do fiel cumprimento da Lei Estadual nº 
10.383/ de  1º de julho de  2015. 

10.4 - Todavia, a Procuradoria Geral do Estado, instada a se manifestar sobre a arguição 
de inconstitucionalidade da referida lei concluiu pela inexistência do alegado vício de in-
constitucionalidade suscitado pela Instrução Técnica Inicia l0276/ 2017, conforme se extrai 
da conclusão lançada nos autos:

Processo10342/2016

Assunto: manifestação sobre a arguição de inconstitucionalidade do 
art. 1º, caput e7° da LeiEstadual  n° 10.383/2015.

... omissis

Do exposto, não se vislumbra o vício de inconstitucionalidade sus-
citado nainstrução Técnica Inicial nº 00276/2017, uma vezque as ati-
vidades do cargo  de direção descritas  na lei  Estadual  nº 10383/2015 
estão  em consonância  com a regra encartada no art.  37,incis.IIe V da 
Constituição Federal.



REPA | REVISTA ELETRÔNICA DA PROCURADORIA DA ALES

127127

10.5 - Disso resultou que o cerne da questão jurídica posta a lume neste processo, man-
teve-se circunscrito ao exame quanto a constitucionalidade (eficácia e validade) dos atos 
praticados pela Mesa Diretora e seus dirigentes uma vez que embora a lei esteja vigendo, 
contra ela, ainda se insurge a Instrução  Técnica do  TC –ES.

      

É o indispensável se relatar.

ARGUMENTOS JURÍDICOS PROL DA IMPUGANÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MP DE 
CONTAS 

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MP DE  CONTAS

11. De prefácio, devo confessar a ENORME DIFICULDADE em compreender as razões 
que embasam a manifestação do MP.

Isto se deve ao tom lacônico, vago e impreciso de todas as três afirmativas apresentadas, 
uma vez que estão destituídas de  fundamentação.

12. Inadvertidamente o Douto Parquet, nestes autos, abandonou os POSTULADOS HE-
MENEUTICOS do direito que exigem  como  requisito de validade de uma peça jurídica a sua 
fundamentação.

 13. Como sabemos estes postulados não são inferências meramente doutrinarias. De há 
muito, estão permeados no ordenamento jurídico. Permitam-me, nesta oportunidade recor-
dar apenas três :

a) A necessidade de fundamentação tem berço constitucional consoante se vê no inciso 
IX do art.93 da Constituição Federal que impõe o dever de motivar; 

b) Percorre a Lei do Processo Administrativo Federal, de aplicação supletiva nos Estados, 
conforme já decidiu o STJ. Refiro-me a Lei 9.784 de 19994, artigos 2º, caput, e inciso VII, e, 
art. 50 que contém um capítulo  sobre a motivação5. 

4 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, mo-
tivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência.
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
5  Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e 
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com 
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte inte-
grante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os 
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
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c) E finalmente, deságua no recém-elaborado CPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 
2015.) que  no  artigo  489, especialmente no  § 1º, estipulou um verdadeiro  roteiro para  
coibir  as  PSEUDO FUNDAMENTAÇÕES NAS MANIFESTAÇÕES JURÍDICAS6 

14. Evidente que a fragilidade congênita desse tipo de manifestação ao desabrigo da lei, 
bem ilustra a relevância da fundamentação para a segurança jurídica. Por óbvio que  sua 
ausência, priva o cidadão do direito de impugnar a decisão, na medida em que subtrai o 
direito de conhecer as razões  que a motivaram. E, assim, já acarreta prejuízo eis que  está 
comprometida ou, no mínimo, mitigada em  algum grau,  a  capacidade de  quem pretenda  
impugnar a referida manifestação.

15. Mesmo assim, repita-se, sem ter acesso a motivação que conduziu o MP aquela con-
clusão, realizamos um  esforço colossal de revisar todo processo no afã de compreender, 
e porquê não dizer, quase psicanalisar a intenção da Promotoria, para só então reunir as 
condições necessárias para impugnar  o  que supomos, já que não declaradas, tenham sido  
suas razões.

São três argumentos, todos de impressionante consistência e lastro jurídico que emba-
sam esta impugnação:

1. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PATROCÍNIO DE INTERESSE PARTICULAR PELA 
PROCURADORIA. 

16. A afirmativa da suposta existência de interesse pessoal não encontra a menor susten-
tação nos documentos que instruem os autos. Trata-se, respeitosamente, de um EQUÍVOCO 
MONUMENTAL.

17. Como visto acima, afrontando os postulados hermenêuticos quanto a necessária fun-
damentação das manifestações jurídicas, o Douto Promotor afirma sem motivar, sem expli-
car a relação do alegado “interesse particular” com o objeto do  questionamento formulado 

§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata 
ou de termo escrito.
6 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, 
e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa 
ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão ado-
tada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 
enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam 
a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformi-
dade com o princípio da boa-fé.
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pela área técnica do  TC-ES e, menos ainda  com  defesa apresentada. 

18. Ora, basta que se leia o teor da peça jurídica elaborada pelo requerente para se cons-
tatar a absoluta ausência de qualquer tema que, ao menos tangenciasse o dito interesse 
pessoal. Bem ao contrário, o cerne da controvérsia é eminentemente jurídico e cuida da 
defesa da higidez e validade dos atos praticados pela Mesa Diretora e demais gestores, re-
pita-se, de forma legítima e nos estritos limites de suas respectivas competências legais. 
Portanto, matéria de natureza jurídica funcional e institucional.

19. Ademais é notório que a questio juris tem nítida feição constitucional, tanto que foi 
suscitado incidente de inconstitucionalidade.

20. Convém salientar que, nesta hipótese, devido a própria natureza das ações ou inci-
dentes de inconstitucionalidade estes ostentam uma característica sui genenris, na medida 
em que no seu âmbito ocorre apenas o controle em  abstrato da ordem  constitucional supos-
tamente atingida  em sua supremacia. Vale anotar que mesmo em face de um caso concreto, 
não se cogita de interesses particulares, e ou disponíveis. É, portanto, fácil de compreender 
a natureza essencialmente jurídica e pública da controvérsia que se revela infensa ao patro-
cínio de interesses privados ou egoísticos.

21. Frise-se, a titulo de  conclusão  que  restou evidenciado que, no caso, definitivamente, 
está ausente qualquer afetação a seara dos interesses particulares como concluí, de forma 
rude e destituída de fundamentação, o Parquet.

Não se trata de uma suposição, mas a revelação eloquente dos elementos que estão  nos 
autos.

ABANDONO DA TEORIA DO ÓRGÃO OU DA IMPUTAÇÃO DA VONTADE 

22. Há nesse passo, outro equívoco lapidar que  consiste no abandono por completo 
da teoria do órgão ou, da teoria da imputação da vontade que constituiu a pedra angular da 
formação do direito administrativo em todo o mundo civilizado. 

Há muito tempo a doutrina criou uma solução jurídica para resolver o problema da falta 
de personalidade do Estado que, por uma construção jurídica ficcional é considerado pessoa.

23. Contudo, na ausência de vontade própria necessita de quem atue em seu nome. Pois 
de acordo com a chamada teoria do órgão se  afirma  que quando o agente público age é o 
Estado  quem esta agindo. São os agentes  que manifestam a vontade do Estado.

24. Sendo assim, não há como se efetuar a defesa  do ente público sem que se  faça de-
fesa  de  quem exerce as atribuições legais e impulsiona com sua manifestação de vontade  
este ente inanimado chamado Estado.

Reitero: aqui NÃO SE TRATA DE INTERESSE PRIVADO OU PRIVILÉGIO, pois a defesa 
tem por escopo legitimar os atos legais e regularmente praticados pelos agentes públicos.

25. O raciocínio é de clareza solar. Na medida em que este agente manifesta a vontade do 
estado, e seus atos tenham sido legítimos, defendê-los significa defender o próprio estado 
as políticas públicas e o interesse público que esses agentes tem por missão  materializar.

26. Consoante já se afirmou inúmeras vezes na doutrina, é óbvio que interessa ao estado 
manter a validade e eficácia do ato administrativo  que ele praticou através do seus agen-
tes, pois  do contrário sua atuação estaria irremediavelmente comprometida por sucessivas 
decisões de anulação  dos atos praticados.
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27. Não é demais recordar que foi esta teoria do órgão que rompeu com a irresponsabili-
dade do estado, tornando-o responsável pelos males que seus agentes  causem no exercício 
das funções  públicas.

28. O abandono dessa teoria traz riscos. Vulnera os agentes públicos de modo extremo, 
posto que estariam expostos a serem diretamente processados por responsabilidade civil 
objetiva do  estado, por qualquer ato que acarretem prejuízos as pessoas ou empresas. 

29. Felizmente, recentemente, no dia 14 de agosto, por unanimidade dos votos, a Supre-
ma Corte, reafirmando a importância da teoria do órgão deu provimento ao Recurso Extraor-
dinário (RE) 1027633, que corresponde ao tema 940 de repercussão geral.  A tese aprovada 
afasta a possibilidade de  que  a pessoa ou empresa atingida pelo dano possa escolher mo-
ver ação contra o  estado ou o servidor  que agiu em nome  dele. Ficou assentado que a ação 
de dano só pode ser ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público e não   contra o 
agente público. Veja-se:

 “A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causa-
dos por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, 
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de re-
gresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

30. Conforme a lições da eminente Professora Di Pietro, não se desconhece que a pró-
pria TEORIA IMPÕE LIMITAÇÕES não sendo aplicada naqueles casos em que a  prática  do 
ato se encontra fora das hipóteses legais previstas, de forma ilegítima ou contraria ao próprio 
interesse público. Em resumo: tem de ser aplicada com amparo na juridicidade e precedida 
dá demonstrada correlação entre o  ato impugnado e atuação funcional legitima do agente 
público.

31. Por esta razão atuação da Procuradoria da Assembleia na defesa dos atos da Mesa 
Diretora, seus dirigentes e demais servidores é sempre precedida do juízo de admissibilida-
de, para análise  quanto a conformidade do ato objeto de questionamento com a moldura 
normativa que autoriza a atuação do órgão jurídico.

32. Como se vê, dadas as peculiaridades apontadas é induvidoso que, neste caso em  
julgamento é plena a legitimidade da atuação da Procuradoria da Assembleia. Rogata vênia, 
é um disparate supor que um conflito de hermenêutica quanto à constitucionalidade de uma 
lei possa ser confundido com promoção de interesses particulares.

2.  SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE A DEFE-
SA DO AGENTE PELO PROCURADOR LEGISLATIVO

 33. Contrariamente ao que afirmou o Digno Representante do MP de Contas NÃO CONS-
TITUI NOVIDADE a defesa de agentes públicos ser realizada pela Procuradoria do órgão !!

No plano federal a Advocacia Geral da União patrocina centenas de ações em defesa de 
diversos agentes públicos, dentre os  quais, destaco os  nossos ex -presidentes da Repúbli-
ca: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e,  Dilma Roussef. Esses dados po-
dem ser facilmente comprovados pelos andamentos processuais inseridos nos site da AGU. 

34. E mais!! A AGU, inclusive, edita desde 2014 uma cartilha cujo titulo é: A REPRESEN-
TAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS PELA ADVOCACIA GERALDA UNIÃO.
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35. Qual seria a fonte jurídica desta capacidade postulatória da AGU ?

Está no Artigo 131 da Constituição da República:
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vin-
culado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei com-
plementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico do Poder Executivo.

36. Note-se que uma Interpretação literal e superficial do dispositivo constitucional,  (art. 
131) poderia levar à ilação de que a Advocacia-Geral da União seria representante judicial e 
extrajudicial, tão somente, da pessoa jurídica da União. Nada mais equivocado.7  

37. Consoante frequentemente acentua a própria AGU: não há como defender a União 
sem se defender os órgãos e as entidades que a integram, muito menos sem se defender 
quem de fato exerce as atribuições constitucionais e legais que lhes competem.

38. No Estado do Espírito Santo, como demonstrarei a fonte jurídica que contém a regra 
específica  que outorga capacidade postulatória ou de representação judicial e extra judicial 
a Procuradoria, nestes casos é a Constituição Estadual.

Diz o § 5º da Constituição  do  Estado:
“§ 5º COMPETE À PROCURADORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A REPRESEN-
TAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO PODER LEGISLATIVO NOS ATOS PRATICADOS 
PELOS SEUS REPRESENTANTES OU POR SUA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.” (sem destaque 
no original )

39. Em suma, a conclusão inevitável é de que se revela vazia e insubsistente a afirma-
ção da inexistência de interesse público para  atuação do Procurador Legislativo feita  sem 
explicar os motivos, e sem qualquer referência a circunstância de  que o requerente  atuou  
nos estritos limites de suas atribuições funcionais outorgadas pelo art. 122 da Constituição 
Estadual 8

7 Além da interpretação constitucional  foi editada norma sobre a matéria , Lei nº 9.028, de 12 de abril de 
1995  que em seu art.  20 dispõe: Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respecti-
vas áreas de atu¬ação, ficam autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da 
República, das Instituições Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos 
Ministérios e demais órgãos da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de car-
gos de natureza especial, de direção e assessoramento supe¬riores e daqueles efetivos, inclusive promovendo 
ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos pra-
ticados no exercício de suas atri¬buições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, espe-
cialmente da União, suas respectivas autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, 
quanto aos mesmos atos, impetrar habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públi¬cos de 
que trata este artigo. (Redação dada pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória nº 22.216-37, de 2001) 
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos ex-titulares dos cargos ou funções referidos no caput, e ainda: (Incluído 
pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória nº 22.216-37, de 2001) 
I - aos designados para a execução dos regimes especiais previstos na Lei no 6.024, de 13 de mar¬ço de 1974, e 
nos Decretos-Leis nos 73, de 21 de novembro de 1966, e 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e para a intervenção 
na concessão de serviço público de energia elétrica; (Redação dada pela Lei nº 12.767, de 2012) 
II - aos militares das Forças Armadas e aos integrantes do órgão de segurança do Gabinete de Segurança Insti-
tucional da Presidência da República, quando, em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou 
regulamentar, responderem a inquérito policial ou a processo judicial. (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide 
Medida Provisória nº 22.216-37, de 2001) 
§ 2o O Advogado-Geral da União, em ato próprio, poderá disciplinar a representação autorizada por este artigo. 
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória nº 22.216-37, de 2001)
8 Diz a Constituição estadual no art. 122 “§ 5º COMPETE À PROCURADORIA GERAL DA ASSEMBLEIA 
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40. Não bastasse a previsão constitucional existem outras fontes jurídicas legitimando 
a capacidade postulatória da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Elas estão inseridas 
na Lei Orgânica da Procuradoria da Assembleia Legislativa - Lei  Complementar nº  287 de  
2004.

41. Com feito, cumprindo a determinação emanada da norma constitucional a Lei Com-
plementar estipulou, dentre as atribuições constitucionais da Procuradoria da Assembleia 
Legislativa, expressa deferência quanto a capacidade representação judicial e extra judicial 
dos dirigentes, servidores e órgãos na defesa de seus  atos consoante se extrai do preceitos 
transcritos a  seguir :

“Art. 3º São atribuições institucionais da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa, ór-
gão diretamente subordinado à Mesa Diretora: (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 
709/2013)
I - representar a Assembleia Legislativa judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente;
IV - exercer o patrocínio e a representação nos processos judiciais que envolvam ato praticado 
pela administração do Poder Legislativo;
V - defender a Assembleia Legislativa, seus órgãos, membros e servidores, inclusive mediante a 
propositura das medidas judiciais cabíveis, quando atingidos em sua honra ou imagem perante a 
sociedade, em razão do exercício do mandato ou de suas funções institucionais;
XXIV - atuar, mediante prévia autorização da Mesa Diretora, nas ações de improbidade adminis-
trativa, civis públicas, populares e outras relativas aos interesses difusos e coletivos, quando re-
lacionadas às prerrogativas e aos interesses institucionais da Assembleia Legislativa, podendo 
figurar tanto no polo ativo quanto no polo passivo;
XXVIII – assistir o Presidente da Mesa Diretora e demais autoridades da Assembleia Legislati-
va nos mandados de segurança impetrados contra atos administrativos por eles praticados ou 
omissões a eles imputadas;

INTERPRETAÇÃO TERATOLÓGICA

42. O que se expôs até aqui, já autoriza a conclusão de que, a estapafúrdia alegação 
apresentada pelo Ilustre representante do Parquet de Contas, é produto de interpretação 
teratológica que esta em total dissonância com a prescrições constitucionais e legais vi-
gentes.

43. No caso em apreço, a pretendida exclusão do Procurador dos autos, como ilegitima-
mente pretende o Parquet de Contas constitui inequívoca ilegalidade e flagrante violação ao 
livre exercício da atividade profissional do advogado público no desempenho das atribui-
ções legais inerentes ao cargo de Procurador Legislativo

44. A interpretação não pode levar ao absurdo. Interpretar não é atribuir qualquer senti-
do ao texto legal. Não podemos compactuar, (me permita uma linguagem popular Presiden-
te )- com esse “MMA HERMENÊUTICO”.

Sim !!. Um “VALE TUDO HEMENEUTICO” em que cada um espanca e extrai da norma 
o que lhe interessa. Ora, toda interpretação tem limites e o limite é o próprio texto do qual 
extraímos a norma.

45. Prosseguindo na análise chega-se a  conclusão  de  que a  finalidade da norma cons-
titucional estadual (perfilhando os reiterados entendimentos exarados pela Advocacia Geral 

LEGISLATIVA A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO PODER LEGISLATIVO NOS ATOS PRA-
TICADOS PELOS SEUS REPRESENTANTES OU POR SUA ADMINISTRAÇÃO INTERNA.” (sem destaque no 
original )
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da União –AGU), é dupla:

a) defender o próprio ente público - porquanto o ato ou a política pública, no caso de invalida-
ção do ato ou, condenação do agente público, sofreria a consequente nulificação pelos  diversos 
órgãos de controle;
b) prover os agentes públicos da segurança jurídica necessária ao desempenho de suas atribui-
ções, constitucionais, legais e regulamentares, desde  que em conformidade com os limites da lei

3 - SUPOSTA EXITÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - IMAGINÁRIA VIOLAÇÃO AO 
ART.30, I DO DA LEI  8.906/1994- ESTATUTO DA ADVOCACIA; 

46. Neste ponto, é patente a ilação ofensiva, pois insinua que o Procurador Legislativo 
teria agido ilicitamente, valendo-se do cargo para atuação indevida e contraria a fazenda 
publica que o remunera. 

47. Como demonstrado, foi a Constituição e posteriormente, a Lei Complementar que ou-
torgaram poderes de agir a Procuradoria da Ales, logo é o interesse público albergado e deri-
vado da lei maior do  Estado. A atuação do Procurador, no caso em julgamento, não constitui 
uma escolha pessoal. Ao contrário, configura efetivo cumprimento do dever funcional, aliás, 
materializados, dentre outros elementos pela determinação  constitucional e expedição da 
ordem de serviço pelo superior hierárquico.

JUNTADA DE JURISPRUDÊNCIA INAPLICÁVEL AO CASO 

48. Repleta de “motivações” defeituosas e ilegais a manifestação da Douta represen-
tação do MP de Contas trouxe a colação jurisprudência, como forma de precedente, sem 
cumprir o dispositivo legal que estabelece regras para utilização de precedente ou súmula. 

49. A esse respeito é claro o CPC no art. 489,  quando prescreve que  é vedado: “V - se 
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.”

50. Foi certamente por não observar a lei que sua Excelência trouxe ao caso jurisprudên-
cia inteiramente extravagante. Descabida. Um caso que diz respeito a outra hipótese, onde 
é patente o conflito de interesse.

O aludido Julgado refere-se a um caso de improbidade de prefeito municipal que contra-
ta advogado particular a expensas do erário para fazer sua defesa.

51. Ao trazer, repito, impropriamente, aos autos esta jurisprudência, talvez tenha preten-
dido sugerir que a conduta evidenciada nestes autos se iguala aquelas relatadas em diver-
sos julgados deste sodalício as quais denomino de hipóteses configuradoras do conflito de 
interesses.

Ocorre que a utilização do julgado, nestes autos, constituí rematado engano. Evidente 
que no presente caso esta ausente o conflito de interesse e, de outro lado, inteiramente 
presente o dever de agir da Procuradoria ex vi legis.

52. Evidente que a distancia abissal da jurisprudência colacionada com a hipótese de 
que trata o presente processo dispensa maiores considerações para refutar por completo a 
sua utilização.
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O DIREITO É DINÂMICO.

53. Há trinta anos o sistema de controle estava em frangalhos. Basta, para exemplificar, 
citar, como exemplo que o MP, a época estava sob o comando do poder executivo.

Construímos um sistema de controle eficaz que muitas contribuições deu a sociedade. O 
senhores estão de parabéns !!

54. Porém, com o passar dos anos o sistema de controle se sofisticou tornou-se com-
plexo demais com atuação de diversa instituições, às vezes involuntariamente até atuando 
sobrepostas. 

55. E nós sabemos quanto mais rigoroso o controle maior a vulnerabilidade dos agentes 
públicos e dos atos  que eles praticam de ofício.

56. Esse é o DRAMA ATUAL!!! ALGUNS identificam até a ocorrência de um efeito cola-
teral decorrente da eficiência do controle. Outros falam em hipertrofia. Diria que existe uma 
disfunção natural do crescimento que necessita de coordenação  para superá-la.

O resultado, deste diagnóstico ninguém desconhece. É fato incontestável que a adminis-
tração  está paralisada e com medo.

57. Permitam-me recordar aqui a Crítica ácida do  sistema de  controle rígido e burocrá-
tico que o eminente Administrativista Argentino Roberto  Dromi denominou de MAQUINA 
DE IMPEDIR (o professor DROMI, Roberto o Derecho Administrativo, 41 ed., Buenos Aires, 
Ediciones Ciudad Argentina, 1995)

 A propósito ele chegou, ironicamente, a elaborar o "CÓDIGO DO FRACASSO", que dis-
põe: 

"At 1º- Não pode;
Art.2º -Em caso de dúvida, abstenha-se;
Art. 3º-Se é urgente, espere;
Art .4º-Sempre é mais prudente não fazer nada"

LOCUPLETAMENTO DA ADMINISTRAÇÃOAS EXPENSAS DO SERVIDOR – RICOS DE 
GRAVE CONTRASSENSO 

58. Diz o artigo 221,V da Lei Complementar nº 46 :

“ Ao servidor  Publico é proibido utilizar pessoal ou recurso materiais da repartição em serviços 
ou atividades particulares”

59. É intuitivo e deriva do nosso modelo legal de organização administrativa que incum-
be a Administração Pública prover todos os recursos materiais e financeiros necessários 
para que o servidor público possa desempenhar a contento suas atribuições.

60. Segue daí, que o servidor não pode, de modo algum, ser onerado com despesas para 
a prática de atos administrativos que está obrigado a praticar; Pelos mesmos motivos não 
se pode cogitar de este servidor seja compelido, na pratica, a arcar como custos  para man-
ter a higidez do ato que praticou em nome da Administração Pública e em prol do interesse 
público.

61. Não se pode afastar da mente o registro de que o  agente público praticou um ato que 
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a própria Administração Pública reputa de interesse público e que estava obrigado a praticá-
-lo porquanto no exercício de suas atribuições

Em suma, a prevalecer a pretensão do Parquet vamos dar ao absurdo:  pois ao onerar o 
agente público que praticou ato administrativo motivado pelo interesse público e no pleno 
exercício de sua função pública estaria a Administração Pública locupletando-se, impondo 
ao servidor custos financeiros para manter a validade do ato praticado no interesse do pró-
prio Estado, e por dever de ofício.

A ERA DA REPUTAÇÃO 

Vivemos a era das reputações que podem ser incineradas  em segundos. 

Defender os atos, o  nome e a honra dos gestores e servidores do órgão público, no exer-
cício regular e legitimo das respectivas funções, é defender a própria Instituição, porque “o 
bom conceito desta é construído pela força de trabalho, pela inteligência e pelo coração de 
mulheres e homens que lhe dão corpo e alma”.

Como poderiam estas pessoas desempenhar com tranquilidade suas atribuições sem a 
segurança jurídica que lhes proporciona a Procuradoria?

COVARDIA MORAL

Com mil desculpas pela contundência das palavras !!!, Mas sinceramente considero uma 
covardia moral a Procuradoria, se apequenar diante dos questionamentos dos atos da admi-
nistração, em geral, elaborados sob sua orientação .

Não me afigura ético diante de questionamentos aqui no Tribunal de Contas ou no Judi-
ciário, a Procuradoria omitir sua orientação jurídica cotidiana e deixar o servidor entregue 
a própria sorte. 

Não é hora de desertar ao dever de servir ao interesse público. É hora de dar segurança e 
apoio aos bons  servidores  que são a maioria, e que  atuam com zelo e probidade.

Permita-me Sr. Presidente  fazer um apelo aos servidores dedicados  que vivem a an-
gústia e o medo. Quero exortar os servidores a não abandonarem a função pública, a não 
temerem. Eles são importantes !! Precisamos lhes dar segurança.

É preciso que eles saibam que este Tribunal de Contas da mesma forma que usa o peso 
da lei para coibir abusos e defender o erário, também tutela o agente público  HONESTO  
QUE ERRA POR QUE É HUMNANO, MAS  QUE TEM  BOA FÉ E ALMEJA O BEM MAIOR 
DA SOCIEDADE.

É PRECISO QUE A AS PESSOAS SAIBAM QUE O DESEJO REAL DO MP, ÀS VEZES IN-
COMPREENDIDO, é PROMOVER JUSTIÇA E NÃO MAIS PROCESSOS. Que os servidores 
honestos também encontram a proteção do MP.

FINALIZANDO 

Agradeço a atenção obsequiosa dos Ilustres Conselheiros e registro minha honra de po-
der defender direitos tão relevantes para os advogados públicos e para os agentes públicos 
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em geral, perante um Colegiado tão  qualificado e justo.

Sei bem que o Brasil atravessa uma quadra triste de sua história, marcada por uma notá-
vel insegurança jurídica. Mas acredito que irá passar!

Por esse motivo, confio plenamente que, em breve, vamos olhar para trás e recordar com 
assombro o dia em que este Egrégio Tribunal de Contas foi instado a dizer, por meio de um 
pronunciamento oficial, portanto, na forma de um Acórdão, o  que já está  inscrito na letra da 
Constituição nosso Estado : a capacidade postulatória da Procuradoria Jurídica da Assem-
bleia atuar promovendo a defesa do ato da Mesa Diretora e de seus dirigentes, em  hipóteses 
como a relatada nestes  autos, visto  que não existe conflito de interesses entre a pessoa 
jurídica de direito público e os  seus  agentes. 

PEDIDO 

Diante do exposto, requeiro seja desprovida a indevida alegação de vício de representa-
ção apresentada pelo Ministério Publico do Tribunal de Contas e, em consequência, manti-
da a demonstrada legitimidade da representação extrajudicial da Procuradoria para pugnar 
pela defesa e manutenção dos atos da Mesa Diretora e seus gestores.

                        

Vitória 27 de agosto de 2019.

José Arimathéa Campos Gomes,

Procurador Legislativo
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PARECER JURÍDICO QUE TEM 
COMO OBJETIVO ENFRENTAR 
O ENTENDIMENTO SOBRE AS 

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE 
VISAM ESTABELECER OBRIGAÇÕES 

AOS PODERES DO ESTADO NO CAMPO 
DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS

Dr. Vinicius Oliveira Gomes Lima
Procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Pós-graduado em Ci-

ências Criminais pela Faculdade de Direito de Vitória-FDV.  Pós-Graduado em Compliance, Lei 
Anticorrupção Empresarial e Controle da Administração Pública pela Faculdade de Direito de 
Vitória-FDV. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito pela Universidade De Vila Velha-
-UVV. Foi delegado de Polícia no Estado do Espírito Santo. Advogado regularmente inscrito na 
OAB/ES, Sócio Proprietário do Escritório de Advocacia BL&R Advogados Associados. Profes-
sor de diversas matérias na Escola do Legislativo na Assembleia do Estado do Espírito Santo.

LIMA, Vinicius Oliveira Gomes. O entendimento sobre as proposições legislativas que visam estabelecer obri-
gações aos Poderes do Estado no campo da transparência dos atos administrativos. Vitória: Revista Cientifica 
Eletrônica da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, v. 1, p. 137-145, 2020.  
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PARECER JURÍDICO

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PARECER JURÍDICO. SEPARAÇÃO DE PODERES. 
INICIATIVA PARLAMENTAR. PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. CHEKLIST NECESSÁRIO. NÃO 
É RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A INICIATIVA LEGISLATIVA, NEM SE EN-
CONTRA NA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, MATÉRIA RELATIVA À MATÉRIA DE TRANSPA-
RÊNCIA ADMINISTRATIVA,. QUE NÃO CRIA, NEM EXTINGUE OU MODIFICA ÓRGÃO ADMI-
NISTRATIVO, BEM COMO NÃO CONFERE NOVA ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, NÃO INTERFERE NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DE AL-
GUM ÓRGÃO OU SECRETARIA DO ESTADO E NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOA-
BILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico que tem como objetivo enfrentar o entendimento sobre as 
proposições legislativas que visam estabelecer obrigações aos Poderes do Estado no campo 
da transparência dos atos administrativos envolvendo em geral: inserção de placas físicas 
em obras, inserção de dados em sistemas de informatizados, elaboração de relatórios e/ou 
disponibilização de determinadas informações ao público.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre primeiramente registrar que a transparência dos atos do Poder Público, vertente 
do princípio constitucional da publicidade, constitui um dos pilares do regime administrativo 
pátrio. 

Trata-se, na verdade, de exigência inderrogável do próprio Estado Democrático de Direito. 
A abrangência desse princípio constitucional é evidenciada por Hely Lopes Meirelles (Direito 
Administrativo Brasileiro, 34ª Edição, p. 97): 

A publicidade, como princípio de administração pública (CF, art. 37, caput), abrange toda atua-
ção estatal, não só sob aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação 
de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos 
concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e ju-
rídicos, os despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e os contratos 
com quaisquer interessados, bem como os comprovantes de despesas e as prestações de contas 
submetidas aos órgãos competentes. (grifamos)

Feita tal consideração é preciso diagnosticar qual o limite da matéria a ser proposta que 
estaria abarcada pelo princípio constitucional da publicidade e transparência. 
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O Supremo Tribunal Federal já enfrentou por diversas ocasiões tal matéria. 

Após profunda análise dos julgados da Corte Suprema apresenta-se como paradigma 
desses limites constitucionais para fins de elaboração de projeto de lei de iniciativa parla-
mentar os fundamentos do julgamento da ADI 2444 do Supremo Tribunal Federal. Confira-
-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.444 RIO GRANDE DO SUL RELATOR : MIN. 
DIAS TOFFOLI REQTE.(S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROC.(A/S)
(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL INTDO.(A/S) :ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PLENÁRIO - 06/11/2014
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande 
do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a 
contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da 
transparência. Fiscalização. Constitucionalidade.
1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar 
normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de 
contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos con-
tratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e 
restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de 
teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como “norma geral”.
2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos 
a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em 
questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição 
a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, 
não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no 
caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e).
3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, 
a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimo-
ramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o 
princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88).
4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pú-
blica, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de 
aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitu-
cional, fato que ora se verifica.
5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado 
para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao 
cumprimento da determinação legal preexistente.
6. Ação julgada improcedente.
Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação por inconstitucionalidade. Lei 4.718, 
de 11 de dezembro de 2007, do Município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro muni-
cipal de parceiros do terceiro setor. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício de formal de 
iniciativa. Princípio da publicidade. Precedente. 1. Conquanto seja admissível recurso extraordi-
nário em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em ação direta quando o parâmetro da 
constituição estadual reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos 
estados (Rcl nº 383/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21/5/93), é inviável o co-
nhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o 
acórdão recorrido declarar constitucional lei municipal contestada em face de constituição es-
tadual. Precedentes. 2. Não configura vício formal de inconstitucionalidade o fato de o diploma 
legislativo questionado ter emanado de proposição de origem parlamentar. A contingência de 
a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa 
privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses contidas no art. 61, § 1º, da 
Constituição foi objeto de positivação na norma. Esse entendimento está em sintonia com a ju-
risprudência da Corte no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resul-
tante de iniciativa parlamentar que disponha sobre publicidade dos atos e contratos realizados 
pelo Poder Executivo (ADI nº 2.472/RS-MC, Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02). A lei 
questionada enquadra-se no contexto de aprimoramento da necessária transparência das ati-
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vidades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da 
administração pública (art. 37, caput, CF/88), não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. 3. Agravo regimental não provido.1 
(original sem grifo ou destaque)

Diante deste julgado balizador ao se deparar com uma proposição legislativa o procura-
dor designado deve responder a seguinte indagação: 

a) o projeto de lei, de fato, interfere na estrutura organizacional e administrativa de algum ór-
gão ou Secretaria do Estado?
b) o projeto de lei cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atri-
buição a órgão da administração pública?
c)  há violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade

Isto porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as hipóte-
ses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não podem ser ampliadas por 
via hermenêutica, sob pena de ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autôno-
ma no âmbito dos entes federados.

Elucidativo é o voto do SENHOR MINISTRO EROS GRAU, relator da ADI 3.394/AM, já 
citada neste parecer: 

(...) 
2. Afasto, desde logo, a alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já que, ao 
contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Ad-
ministração Pública local. Também não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que 
crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo estadual. As hipóteses de limitação 
da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do 
Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, nota-
damente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele 
rol, para abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado-membro, em especial 
quando a lei prospere em benefício da coletividade. 

Se a lei cria despesa pública ou renuncia a receita pública isso não é suficiente para con-
clusão de sua inconstitucionalidade por violação à iniciativa reservada do Chefe do Poder 
Executivo. Como assinala José Maurício Conti2 ao comentar a inexistência de reserva de ini-
ciativa para leis que criam ou aumentam despesa pública, diferentemente do ordenamento 
constitucional anterior,

“não havendo mais a expressa disposição no texto constitucional de que é iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que disponham sobre matéria financeira, tal reserva não mais 
subsiste, não sendo cabível interpretação ampliativa na hipótese, conforme entende inclusive 
nossa Suprema Corte”.

É conveniente assentar que se trata de verdadeiro sofisma a alegação de que toda e qual-
quer lei que gere despesa só possa advir de projeto de autoria do Executivo. O Supremo 
Tribunal Federal tem estimado que:

1 RE 613481 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a):  
Min. DIAS TOFFOLI - Julgamento:  04/02/2014 - Órgão Julgador:  Primeira Turma – Publicação: PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-070  DIVULG 08-04-2014  PUBLIC 09-04-2014.
2 Iniciativa legislativa em matéria financeira, in Orçamentos Públicos e Direito Financeiro, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, pp. 283-307, coordenação José Maurício Conti e Fernando Facury Scaff
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“(...) não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser pro-
posto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previs-
tas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao fun-
cionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do 
Poder Executivo (...)” (RT 866/112).

Observa-se que caso a propositura legislativa em analise estiver criando, modificando 
ou extinguindo qualquer atribuição institucional do Estado ou se interferir nas atribuições de 
Secretaria e órgãos, restará caracterizada a inconstitucionalidade formal de plano.

O projeto de lei a ser analisado não pode interferir no desempenho da direção superior 
da administração pública, e o fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não 
implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Nesse sentido encontra-se o entendimento da Suprema Corte, é o caso da ADI nº 2.472/
RS-MC:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 11.601, DE 11 DE 
ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PUBLICIDADE DOS ATOS E OBRAS 
REALIZADOS PELO PODER EXECUTIVO. INICIATIVA PARLAMENTAR. CAUTELAR DEFERIDA 
EM PARTE. 1. Lei disciplinadora de atos de publicidade do Estado, que independem de reserva 
de iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual, visto que não versam sobre criação, estru-
turação e atribuições dos órgãos da Administração Pública. Não-incidência de vedação consti-
tucional (CF, artigo 61, § 1º, II, e). (...)” (Relator Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/5/02).

É necessário estar presente o caráter da publicidade e da transparência no projeto de lei.

Como por exemplo, em um projeto de lei que determina simplesmente a publicação de 
dados básicos dos contratos de obras nas áreas que menciona, como forma de conferir pu-
blicidade e transparência aos contratos da administração pública e de facilitar o exercício 
da atividade fiscalizadora nata do Poder Legislativo, albergada no art. 70 da Constituição 
Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência mais recente sobre o tema do TJES que julgou consti-
tucional lei municipal que obriga a divulgação de dados e elaboração de relatórios quanto a 
licenciamento ambiental, in verbis:

ACÓRDÃO - EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI Nº 3.699/2017 
DO MUNICÍPIO DE LINHARES OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO PO-
DER EXECUTIVO, EM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, À CÂMARA MUNICIPAL SOBRE TODA 
E QUALQUER LICENÇA AMBIENTAL CONCEDIDA OU RENOVADA PELA ADMINISTRAÇÃO 
ALEGAÇÃO DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTÊNCIA 
DE VÍCIOS PRERROGATIVA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO SOBRE OS ATOS 
DO EXECUTIVO ART. 31, DA CF PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS AÇÃO DIRETA 
JULGADA IMPROCEDENTE .
1) A Lei Municipal nº 3.699/2017 não desrespeitou o princípio constitucional da separação e in-
dependência dos poderes (art. 2º, da CF, e art. 17, da CE), da mesma forma que não dispôs sobre 
organização administrativa do Poder Executivo (art. 63, parágrafo único, III, da CE), porquanto 
a instituição da obrigatoriedade de informação, por parte do Município de Linhares à Câmara 
Municipal, acerca da concessão ou renovação de licenças ambientais, possui fundamento na 
prerrogativa de fiscalização do Poder Legislativo sobre os atos do Poder Executivo, consoante 
o art. 31, da CF.
2) O diploma contestado se ampara na Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso a infor-
mações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Carta Magna. A divulgação de informações sobre questões ambientais é justificada pelo dever 
do Poder Público de informar a sociedade sobre questões de interesse público, em respeito ao 
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princípio da publicidade, sob pena de caracterização de crime de responsabilidade.
3) A Lei nº 3.699/2017 não objetiva a comunicação de informações restritas ao acesso do pú-
blico em geral, a exemplo das previstas nos arts. 23 e 24, da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011), mas sim busca a tutela do meio ambiente, direito difuso, assim entendido como 
direito transindividual, de natureza indivisível, de titularidade de pessoas indeterminadas e liga-
das por circunstâncias de fato, consoante a lição do art. 81, parágrafo único, inciso I, do Código de 
Defesa do Consumidor.
4) O fato de a Prefeitura Municipal de Linhares disponibilizar em seu sítio eletrônico ferramenta 
de consulta de todas as licenças ambientais emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos Naturais SEMAM não exaure o dever de informação à população, como 
também não possui o cunho de obstar o acesso do Poder Legislativo sobre tais informações, 
mesmo porque o diploma normativo contestado prevê a prestação de informações mais minu-
ciosas do que as disponibilizadas no sítio eletrônico da Prefeitura.
5) É sabido que as leis municipais que criam atribuições às Secretarias Municipais são de inicia-
tiva do Chefe do Poder Executivo, conforme interpretação à luz do Princípio da Simetria (art. 63, 
parágrafo único, inciso VI, da CE). No entanto, a existência de um sistema de consulta de licenças 
ambientais expedidas/renovadas pela Prefeitura de Linhares facilita o cumprimento da Lei nº 
3.699/2017, pois o fato de já existir armazenamento diário de dados sobre tais licenças faz com 
que não haja a criação de atribuições para as Secretarias Municipais, de maneira que não houve 
ofensa ao art. 63, parágrafo único, inciso VI, da Constituição Estadual.
6) Da mesma forma, a lei contestada não implica a geração de despesas públicas, sem indicação 
da fonte de custeio, porquanto trata-se de um simples relatório a ser enviado à Câmara Municipal 
de Linhares em periodicidade trimestral, o qual pode ser feito, inclusive, por meio de mídias digi-
tais, como bem informou a Câmara Municipal de Linhares.
7) Representação de inconstitucionalidade julgada improcedente, com a consequente de-
claração de constitucionalidade da Lei nº 3.699/2017 do Município de Linhares. (0003621-
79.2018.8.08.0000 Classe: Direta de Inconstitucionalidade Relator : FERNANDO ESTEVAM 
BRAVIN RUY Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Data do Julgamento: 05/07/2018)

Ademais, o texto constitucional, preocupado com a publicidade da atuação administra-
tiva, consignou-a, expressamente, em seu art. 37, caput, como princípio da administração 
pública, consagrando constitucionalmente “o dever administrativo de manter plena trans-
parência em seus comportamentos” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 114.) 

Com efeito, esta Suprema Corte reconhece o status maior do princípio da publicidade 
como decorrência direta do Estado Democrático de Direito. Vide a ementa do julgamento da 
medida cautelar da ADPF 130/DF: 

“Princípio constitucional de maior densidade axiológica e mais elevada estatura sistêmica, a De-
mocracia avulta como síntese dos fundamentos da República Federativa brasileira. Democracia 
que, segundo a Constituição Federal, se apoia em dois dos mais vistosos pilares: a) o da informa-
ção em plenitude e de máxima qualidade; b) o da transparência ou visibilidade do Poder, seja ele 
político, seja econômico, seja religioso (art. 220 da CF/88). (...)” (ADPF 130/DF-MC, Rel. Min. 
Ayres Britto , DJ de 7/11/08, grifos nossos).

É nesse sentido que nos ensina Diogo de Figueiredo Moreira Neto ao tratar desse prin-
cípio: 

“será pela transparência dos seus atos, ou, como mais adequadamente ainda pode se expressar 
– por sua visibilidade – que se tornará possível constatar a sua conformidade ou desconformida-
de com a ordem jurídica, daí sua aplicação sobre as várias modalidades de controle nela previs-
tas” (Curso de Direito Administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 90).
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Portanto, a proposição legislativa em análise deve se enquadrar no aprimoramento da 
necessária transparência das atividades administrativas, fazendo cumprir o princípio consti-
tucional da publicidade da administração pública.

Importante registrar a jurisprudência mais recente sobre o tema do TJES- que julgou 
constitucional lei municipal que obriga publicidade dos contratos de cessão de imóveis pú-
blicos a entidades não governamentais; in verbis:

EMENTA : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal nº 3.784/2017. AU-
SÊNCIA DE Vício de iniciativa. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA na organização adminis-
tratIva. Publicidade dos contratos de cessão de imóveis públicos a entidades não governamen-
tais. Inserção de dados do site da prefeitura. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, uma vez que a 
lei não modifica a estrutura do órgão administrativo ou confere novas atribuições.
2. A divulgação dos imóveis públicos cedidos não ofende a separação dos poderes, pois não se 
trata de intervir em ato de gestão do Município e sim dar publicidade e transparência a todos os 
seus atos.
3. De acordo com o art. 28 da Constituição Estadual, compete aos Municípios: I) legislar sobre 
assuntos de interesse local; II) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. As-
sim, ao ditar as regras para a publicidade de atos administrativos, a Câmara Municipal legislou 
sobre assuntos de interesse local e suplementou a legislação federal, não havendo o alegado 
vício de iniciativa.
4. Pedido julgado improcedente. (0024275-87.2018.8.08.0000 Classe: Direta de Inconstitu-
cionalidade Relator : ELISABETH LORDES Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Data do Julga-
mento: 26/03/2019)

Além disso, é legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da ad-
ministração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, imple-
mente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais 
balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 

Essa atribuição fiscalizadora e controladora da ação administrativa pelo Parlamento ca-
racteriza um verdadeiro princípio essencial e inerente ao Poder Legislativo, constituindo um 
dos mecanismos de contrapesos à separação e à independência dos Poderes.

Outro ponto que deve ser analisado pelo procurador designado é a razoabilidade e a pro-
porcionalidade da despesa a ser criada com a implementação do projeto de lei.

Nesse ponto as leis que ultrapassam o limite da transparência e publicidade dos atos já 
consolidados e passam a interferir na administração dos atos do Poder Executivo são consi-
deradas inconstitucionais pelos tribunais. 

A exemplo temos duas leis recentes julgadas pelo TJES em que o poder legislativo mu-
nicipal se excedeu no quesito publicidade e transparência, in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 
5.965/2018 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VÍCIO DE INICIATIVA - INICIATIVA PRIVA-
TIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL REDUÇÃO DO TEXTO.
1 - A referida lei obriga aos Poderes Executivo e Legislativo que divulguem relação contendo os 
números de todos os telefones celulares custeados com recursos públicos utilizados por agentes 
políticos e demais servidores públicos municipais, seus nomes completos, cargos que ocupam e 
valores mensais das faturas das respectivas linhas telefônicas.
2 - A iniciativa de leis que tratam sobre organização administrativa do Poder Executivo é reser-
vada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inc. II, b, da Constituição Federal.
3 Consoante ensinamento de Marcelo Novelino: Na declaração de inconstitucionalidade com 
redução parcial de texto atinge apenas parte da lei ou ato normativo, não se estendendo o juízo 
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de censura às demais normas constantes do diploma normativo infraconstitucional. Esta espécie 
de declaração poderá atingir, inclusive, expressões ou palavras isoladas, não sendo necessário 
abranger todo o dispositivo, como ocorre com o veto parcial. (In Curso de Direito Constitucional, 
11ª Edição, pags. 205/206) Ainda, conforme ensinamento deste doutrinador: Os vícios formais 
suscitarão a nulidade de toda a lei ou ato normativo sempre que não for possível a divisão em 
partes válidas e inválidas.
4 - In casu, há a possiblidade de dividir a Lei em parte válida em relação ao Legislativo, de forma 
que se declara parcialmente inconstitucional a Lei do Município nº 5.965/2018, com redução de 
texto, preservando a constitucionalidade quanto à obrigação do Poder Legislativo de divulgar as 
informações mencionadas no dispositivo legal.
5- Declara-se a inconstitucionalidade parcial da Lei do Município nº 5.965/2018 do Município 
de Vila Velha, com redução do texto, devendo ser extirpada do dispositivo a assertiva PODER 
EXECUTIVO, atribuindo a esta decisão o efeito ex tunc. (0024333-90.2018.8.08.0000 Classe: 
Direta de Inconstitucionalidade Relator : MANOEL ALVES RABELO Órgão Julgador: TRIBUNAL 
PLENO Data do Julgamento: 07/02/2019)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA Nº 
6.031/2018 INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VÍCIO DE INICIATIVA - INICIATIVA PRIVA-
TIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SÍTIO ELETRÔNICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM EFEITOS EX TUNC .
1 - A referida lei obriga o Poder Executivo a realizar a filmagem e disponibilizar a mídia de vídeo, 
bem como todos os documentos relativos aos projetos, das audiências públicas que discutam 
empreendimentos com impacto urbanísticos, no site da Prefeitura de Vila Velha.
2 - A iniciativa de leis que tratam sobre organização administrativa do Poder Executivo é reser-
vada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inc. II, b, da Constituição Federal.
3 O vício de iniciativa que culminou no referido diploma legal caracteriza nítida afronta ao art. 34, 
parágrafo único, inciso II da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que dispõe que compete 
privativamente ao Prefeito legislar sobre a organização administrativa do Poder Executivo e ma-
téria orçamentária.
4 - O artigo 63, parágrafo único, inciso III, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que deter-
mina ser de iniciativa exclusiva do Governador do Estado as leis que dispuserem sobre a organi-
zação administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo .
5 - A administração e inclusão de conteúdo no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila 
Velha é matéria afeta à organização administrativa da municipalidade, não podendo a Câmara 
dos Vereadores determinar a obrigatoriedade da inclusão de conteúdo na página de internet do 
Poder Executivo Municipal.
6 - Declarada a inconstitucionalidade da Lei do Município nº 6.031/2018 do Município de Vila 
Velha, com efeitos ex tunc. (0027101-86.2018.8.08.0000 Classe: Direta de Inconstitucionalida-
de Relator : MANOEL ALVES RABELO Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Data do Julgamento: 
26/03/2019)

Percebe-se que deve o procurador designado ao analisar o projeto de lei se atentar parar 
o disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000 estabelece que é desneces-
sário demonstrar-se a adequação orçamentária e financeira de despesa considerada irrele-
vante. Confira-se: 

“Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de:
 I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subseqüentes; 
(...) 
§ 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.”
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O procurador designado deve também analisar a não violação dos ditames ao art. 167, I 
e II, da Carta Magna, uma vez que o aparato administrativo necessário ao cumprimento da 
determinação legal deve ser preexistente, até porque como aqui já explicado, caso o projeto 
de lei acarrete nova atribuição ou crie órgão novo estará eivado de inconstitucionalidade.

Desta feita estas são as considerações que entendemos pertinentes para embasar estu-
do técnico para fins de homogeneização e segurança jurídica na elaboração de pareceres.

3. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto ao se deparar com uma proposição legislativa que tenha como 
fundamento o princípio da publicidade e transparência o procurador designado deve fazer 
o seguinte checklist: i) a lei em questão cria, extingue ou modifica órgão administrativo, ii) 
confere nova atribuição a órgão da administração pública, iii) interfere na estrutura organiza-
cional e administrativa de algum órgão ou Secretaria do Estado e iv) há violação ao princípio 
da razoabilidade e proporcionalidade. Caso algum desses itens seja respondido de forma 
positiva o procurador deve concluir pela inconstitucionalidade da matéria, caso contrário, 
ou seja, todos os itens respondidos de forma negativa a matéria deve ser concluída pela 
constitucionalidade.

É o entendimento que se submete à consideração superior.

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA

Procurador da Setorial Legislativa




