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A lUtA pElo rEConhECiMEnto:  
SpinozA x hEgEl

Marcelo Kokke1

resumo
A compreensão do reconhecimento e seu significado para a filoso-
fia do direito e para a teoria da justiça acarretam reflexos em con-
cepções contemporâneas da teoria da constituição. Axel Honneth 
desenvolve sua teoria do reconhecimento por meio da releitura de 
Hegel. Honneth desenvolve assim a eticidade formal como critério 
de avaliação. Entretanto, esta compreensão do reconhecimento de-
safia a multiplicidade democrática. O desafio pode ser superado pela 
leitura da teoria do reconhecimento por meio de Spinoza.

Palavras-chave: Teoria do reconhecimento – Axel Honneth – Hegel 
- Spinoza

1 Mestre e Doutor em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC - Rio. 
Pós-graduado em Processo Constitucional. Professor de Direito Constitucional 
- Escola Superior Dom Helder Câmara. Professor de pós-graduação PUC-MG e 
Instituto para o Desenvolvimento Democrático - IDDE. Professor Colaborador da 
Escola da Advocacia-Geral da União. Procurador Federal. Procurador-Chefe da 
Procuradoria Especializada junto ao IBAMA em Minas Gerais. Membro da Asso-
ciação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Membro do Instituto Brasi-
leiro de Advocacia Pública.
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the struggle for recognition: Spinoza x hegel

Abstract

The recognition and understanding of their significance for 
the philosophy of law and justice theory entail reflections on 
contemporary conceptions of the theory of constitution. Axel 
Honneth develops his theory of recognition through rereading of 
Hegel. Honneth thus develops a formal ethics as evaluation criteria. 
However, this understanding of the recognition defies democratic 
plurality. The challenge can be overcome by reading the theory of 
recognition by Spinoza.

Keywords: Theory of recognition – Axel Honneth – Hegel - Spinoza

introdução

O reconhecimento é mais do que uma necessidade humana, 
conformador que é da identidade do ser e de sua relação para com 
o outro. A compreensão do reconhecimento e seu significado para 
a filosofia do direito e para a teoria da justiça acarretam reflexos 
inafastáveis em concepções contemporâneas das matrizes da teoria 
da constituição. Mas estes reflexos serão definidos a partir do su-
porte teórico que identifique a interligação entre reconhecimento 
expressão humana em relação ao outro e em relação ao ambiente 
que imbrica o ser. A dinâmica do reconhecimento encontra-se as-
sociada na eticidade formal de Axel Honneth a uma releitura refle-
tida de Hegel, pela qual constrói Honneth dimensões ou esferas de 
reconhecimento interligadas.

Entretanto, a base do reconhecimento na matriz hegeliana é 
o Estado, ápice da eticidade, a pluralidade infindável, a multiplici-
dade como fonte da demanda de reconhecimento da multidão não 
é tomada em questão. A dimensão de potência da multidão pode 
propiciar uma leitura do reconhecimento e de suas esferas sob pilares 
que lhe confiram maior amplitude, de modo a tracionar os efeitos do  
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reconhecimento ou sua negação nas interações do ser para com o ou-
tro em uma dinâmica plural não contida em estereótipos ossificados. 
Propomos aqui uma tomada do reconhecimento e das dimensões do 
reconhecimento a partir de Spinoza,2 tomando como pontos primor-
diais a potência e a multidão.

Em que medida a multiplicidade em Spinoza e a temática da 
potência permitem compreender as lutas por reconhecimento e as 
esferas de reconhecimento como um processo infinito do múltiplo 
em contraste à tomada da potência e eticidade de uma percepção de 
reconhecimento lastreada em Hegel? Tomando este questionamento 
como ponto de partida, buscaremos confrontar perspectivas de reco-
nhecimento fundadas em Hegel para com perspectivas de reconheci-
mento fundadas em Spinoza, de modo a compreender a dinâmica do 
reconhecimento positivo e do reconhecimento negativo em socieda-
de e seus efeitos sobre a potência. Para tanto, utilizaremos as esferas 
de reconhecimento construídas por Axel Honneth na apreciação dos 
conflitos sociais marcados na luta pelo reconhecimento, mas sob as 
luzes da teoria spinozana de modo a enfrentar o segundo e terceiro 
questionamentos sequenciais a que se volve este trabalho: o reconhe-
cimento negativo se caracteriza como expressão de violência em face 
da multiplicidade e da potência? Pode-se sustentar um conceito de 

2 Registrou-se diversas formas de grafia do nome do filósofo. Spinoza, Espinosa e 
Espinoza são as principais grafias encontradas, mas também se verificou menção 
a Despinoza. Há um debate onomástico quanto ao tema, sendo que consta que o 
próprio filósofo grafou seu nome de formas diversas ao longo da vida. O debate 
aprofundou tendo em conta a origem e migração de sua família. Evidentemente, 
o dissenso antroponímico não interfere na produção filosófica. Parece prevalecer 
a grafia Spinoza, em razão de seu lastro com o latim. Interessante a ponderação 
de André dos Santos Campos sobre o tema: “O argumento mais forte a favor da 
grafia Spinoza é, contudo, despido de um caráter puramente teórico: visa so-
bretudo unificar a comunidade científica spinozana, tornando-a o mais transna-
cional possível, e enriquecendo-a com a integração onomástica dos autores que 
escrevem e falam em línguas ibéricas” (2007, p. 26). Utilizaremos neste trabalho 
a denominação Spinoza, salvo quando interna em citações de outros autores que 
utilizem grafia diversa.
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reconhecimento positivo como afirmador e propulsor da potência 
do ser?

Considerando os limites propositivos deste trabalho, alme-
jamos primordialmente a demonstração de que embora robustas e 
densas vertentes da teoria do reconhecimento, em especial a desen-
volvida por Axel Honneth, tenham seu irradiar reflexivo fundado em 
Hegel, os pilares da teoria spinozana mostram-se em maior sintonia 
com o desenvolvimento de uma percepção do reconhecimento como 
expressão da potência e da heterogeneidade humana em vista de uma 
afirmação do ser em relação ao outro, viabilizando juízos críticos de 
instituições e práticas sociais como mecanismos de produção de re-
conhecimento positivo ou de reconhecimento negativo.

O caminho a ser perseguido trilhará uma inicial abordagem 
do reconhecimento e dos padrões de eticidade em Hegel, seguindo-
-se pela análise dos conceitos e esferas do reconhecimento em Hon-
neth. Explicitaremos pontos que visualizamos como problemáticos 
do efeito da compreensão de unidade e hierarquia estatal no reco-
nhecimento dentro da concepção hegeliana, buscando confronta-
ção com o pensamento de Spinoza. Em sequência, empreenderemos 
argumentação de forma a amparar uma compreensão da teoria do 
reconhecimento e das esferas do reconhecimento através do suporte 
filosófico spinozano.

1 reconhecimento e unidade

Poderiam todos os conflitos humanos serem atribuídos a um 
fato gerador motriz de lutas políticas e sociais do ser em face do ou-
tro? A linhagem da teoria do reconhecimento afirma que sim, res-
pondendo em seguida que este fato gerador motriz de lutas políticas 
e emanador de conflitos é o reconhecimento, ou melhor, a luta pelo 
reconhecimento promovida ao longo da história da humanidade.  
O motivo da demanda por reconhecimento ou “o que se quer que 
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seja reconhecido e em face de quem” faz-se por mutável, em um con-
texto histórico-cultural variável no tempo e no espaço. A diversida-
de produz um fluxo constante de mudança, verdadeiro processo de 
reconhecimento, sem finitude, pois revigorado e reconfigurado para 
um vir e devir. 

Tal significa que ao longo das interações sociais conformam-se 
concepções de justiça e padrões de conduta que possibilitam o es-
tabelecimento de um quadro de relações entre os seres humanos.  
A compressão de interesses e demandas contrárias, em um quadro 
de desententimento, pode assumir em contextos de mobilização ou 
demandas de igualdade do ser em face do outro, orientadas para uma 
rearticulação de bens ou distinções possuídas por uns e carentes em 
outros, ou demandas de diferença, centradas na originalidade do ser 
em face do outro, reclamando especiais tratamentos ou afirmação de 
propriedades específicas em relação ao todo social. A identidade do 
ser e sua determinação junto ao ambiente que lhe envolve são fruto 
de sua existência em um presente, em um passado e em um futuro 
imbricados com a existência do outro.

O reconhecimento, a identidade e a demanda por reconheci-
mento inserem-se em um circuito reflexivo infinito, pelo qual a con-
quista do reconhecimento abre espaço e estímulo para demandas 
sequenciais, pelo que a luta pelo reconhecimento é fator que gera 
potência de reconhecimento e o reconhecimento por sua vez abre 
uma nova situação de luta pelo reconhecimento. O reconhecimen-
to e a luta pelo reconhecimento são assim expressão da existência 
em sua duração; o passado, o futuro e o presente da existência do 
ser tomadas no tempo, pois, conforme salienta Ricouer, apoiando-se 
em ensinamentos spinozanos, “se pode ler em Spinoza uma magní-
fica definição do tempo, ou antes, da duração, como ‘continuação da 
existência’” (Ricouer, 2006, p. 127). O reconhecimento e seus contor-
nos em uma sociedade são a expressão da existência em sua duração, 
submetidos à articulação pela potência do ser.
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Axel Honneth constrói sua teoria do reconhecimento justa-
mente tendo em fator primordial o processo histórico que envolve 
a luta pelo reconhecimento, erigindo a afirmação do ser em face do 
outro como critério avaliador das configurações interativas em socie-
dade. A pretensão de Honneth é “fazer das pressuposições normati-
vas da relação de reconhecimento também o ponto de referência de 
uma explicação dos processos de transformação histórica e empírica 
da sociedade” (Honneth, 2003, p. 119). Patrícia Mattos identifica a 
condução dos argumentos na teoria do reconhecimento de Honneth:

A ideia que perfaz o núcleo central da novidade do argumento 
de Axel Honneth, no contexto do tema do reconhecimento, 
pretende mostrar como os conflitos sociais são essencialmen-
te baseados numa luta por reconhecimento social e que esta 
luta é o motor das mudanças sociais e, consequentemente, do 
processo de evolução da sociedade. (2006, p. 87)

Se os conflitos sociais são fundados em uma luta pelo reconhe-
cimento social e a disputa pela afirmação do reconhecimento do ser 
em face do outro é a força motriz de processos socais, tem-se reflexos 
irradiantes da hipótese levantada sobre a filosofia do direito, sobre a 
teoria da justiça e igualmente sobre a conformação das relações con-
flitivas sob a vertente do direito, o que canaliza uma compreensão da 
constituição como núcleo do reconhecimento, objeto que tratamos 
em trabalho específico.3 Honneth busca analisar o reconhecimento a 
partir de padrões ou etapas que envolvem o ser, individual ou coleti-
vo, em face do outro, que se faz um indivíduo significativo para o ser 
ou mesmo se externa como a sociedade sob o aspecto jurídico ou sob 
o aspecto de comunidade de valores. Para tanto, Honneth constrói 
seus argumentos a partir de uma (re)leitura de Hegel, principalmen-
te do jovem Hegel no período de Jena, por vezes reformatada, mas 

3 Kokke, Marcelo. Direito Constitucional Demótico: a constituição como núcleo 
do reconhecimento. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2009.
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não desvencilhada do âmago teórico do autor da Fenomenologia do 
Espírito. 

Emergem aqui dois pilares relevantes: a eticidade em Hegel e 
suas etapas de concretização. Hegel constrói as bases da eticidade nas 
etapas da família, da sociedade civil e do Estado, tratando a eticidade 
(derivada da perspectiva do ethos) de um modo de vida em particu-
lar, que é assim teorizada, na leitura de Honneth:

Hegel entende por ‘eticidade’, na medida em que não se rendeu 
ainda a uma versão substancialista do conceito, o gênero de 
relação social que surge quando o amor, sob pressão cognitiva 
do direito, se purifica, constituindo-se em uma solidarieda-
de universal entre os membros de uma coletividade; visto que 
nessa atitude todo sujeito pode respeitar o outro em sua par-
ticularidade individual, efetua-se nela a forma mais exigente 
de reconhecimento recíproco. (Honneth, 2003a, p. 153-154)

A propulsão hegeliana toma o reconhecimento na estrada de 
mão-única de uma eticidade calcada no espírito, sendo que para He-
gel o “espírito é a vida ética de um povo, enquanto é a verdade ime-
diata: o indivíduo que é um mundo” (2007, p. 306). Entretanto, a vida 
ética que aflui do espírito, em Hegel, leva a um choque superador de 
potências, de modo a ser alcançada uma “bela vida ética” por meio 
de um padrão superior de eticidade:

O espírito deve avançar até a consciência do que ele é ime-
diatamente; deve suprassumir a bela vida ética, e atingir, 
através de uma série de figuras, o saber de si mesmo. São 
figuras, porém, que diferem das anteriores por serem espí-
ritos reais, efetividades propriamente ditas, e [serem] em 
vez de figuras apenas da consciência, figuras de um mundo. 
(Hegel, 2007, p. 306)

O grau maior de eticidade não se situa na multiplicidade da 
existência humana, a eticidade manifesta do reconhecimento está 
atrelada ao espírito, prevalecendo como potência o Estado. O Estado 
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é o ápice da potência, pelo Estado depura-se a consciência-em-si do 
ser. Em Hegel (2007, p. 309), o Estado é a “potência ética”. A expres-
são do reconhecimento em sua condução de existência está confina-
da, posta em uma unidade afirmadora do próprio reconhecimento. 
As etapas do reconhecimento presentes na família e na sociedade ci-
vil são incompletas, carentes, cabendo ao Estado a ordenação do agir 
universal do ser em face do outro. Tem-se aqui dois padrões que con-
tagiam o reconhecimento ancorado em Hegel: um ápice de eticidade 
cuja potência é o Estado e uma conformação em unidade impositiva 
na manifestação da existência pelo espírito, o qual conforma e mo-
dula a diversidade, ou seja, há uma fixação de ordem domesticando a 
própria expressão da potência da multidão.

Mas inicialmente a consciência-de-si se relacionou apenas de 
forma incompleta com seus objetos, a saber, somente segun-
do o critério do ser-para-si. Contudo, a consciência é também 
essência em-si-assente, e deve tomar igualmente como crité-
rio esse lado, por meio do qual, somente, se completa o juí-
zo espiritual. Segundo esse lado o poder-do-Estado exprime 
para a consciência sua essência. Esse poder, de uma parte, é 
lei estável e, de outra parte, é governo e mandamento que or-
dena os movimentos singulares do agir universal. Um [lado] é 
a própria substância simples; o outro, o agir dessa substância 
que vivifica e conserva a si mesma e a todos. Aí o indivíduo 
encontra, pois, seu fundamento e sua essência declarados, or-
ganizados e ativados. (Hegel, 2007, p. 346)

Mas o poder do Estado, que de início era somente o universal 
pensado – o Em-si -, torna-se justamente por esse movimento 
o universal assente, a potência efetiva. Potência que só é tal na 
efetiva obediência, que obtém por meio do juízo da consciên-
cia-de-si, [declarando] que o poder-do-Estado é a essência; e 
por meio do livre sacrifício de si a esse poder. Tal agir, que 
conclui a essência junto com o Si, produz a dupla efetividade: 
[produz a] si, como o que tem efetividade verdadeira, e o po-
der-do-Estado, como o verdadeiro que tem vigência. (Hegel, 
2007, p. 349)
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Rumo à potência ética ordenadora, o Estado, a eticidade cami-
nha por etapas. Atravessa a conformação do reconhecimento em fa-
mília (cuja concepção e forma são oriundas do próprio Estado), que 
contém o “elemento de imediatez” (Hegel, 2007, p. 309) do ser em si 
para com o outro. É na família que se realizam as primeiras intera-
ções do ser humano com o outro, germinando sua porção identitária. 
Mas a família é conceito carente-de-consciência, contrapondo-se à 
efetividade consciente de si, contrapondo-se “à eticidade que se for-
ma e se sustém mediante o trabalho em prol do universal” (Hegel, 
2007, p. 310). Na família, “esse reconhecer-se, por ser o natural e não 
o ético, é apenas a representação e a imagem do espírito, e não o es-
pírito efetivo mesmo” (Hegel, 2007, p. 314). 

As interações do ser para com o outro expandem-se para além 
da família alcançando a sociedade civil, na qual o ser encadeia-se nas 
relações de trabalho e convivência múltipla, construindo sua potên-
cia identitária em meio aos conflitos sociais, em meio a vinculações 
associativas. O ser se expande, a fronteira da família é ultrapassada 
para inserção ética, para a realização da liberdade que somente pode 
ser alcançada pelo Estado como máxima expressão de potência. Para 
alcançar o Estado como máximo ético, o ser deve trilhar o caminho 
da sociedade civil, que reúne indivíduos independentes e ao mesmo 
tempo entrelaçados em reconhecimento. 

A etapa da sociedade civil estabelece o conflito da multiplici-
dade, com riscos de isolamento e crise a ameaçar a expressão ética 
da liberdade patrocinada pelo espírito. A sociedade civil se manifesta 
com indivíduos aglutinados por laços extravagantes aos elos fami-
liares, mas orientados para um padrão de afirmação egoísta em ter-
mos de trabalho, propriedade e direitos, que se articulam em grupos 
associativos parciais e portanto incapazes de realizar a plenitude do 
espírito. A sociedade civil expressa-se como uma potência de inde-
pendências pessoais:
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Pode assim a Comunidade organizar-se, de um lado, nos sis-
temas da independência pessoal e da propriedade, do direito 
pessoal e do direito real. Igualmente, as modalidades do traba-
lho podem articular-se e tornar-se associações independentes, 
para os fins, inicialmente singulares, da obtenção e do gozo 
[de bens]. O espírito da universal-associação é a simplicidade 
e a essência negativa desses sistemas que se isolam. (Hegel, 
2007, p. 314)

Cabe ao Estado suprimir o isolamento da sociedade civil para 
afirmação da liberdade na eticidade, alçando-se o reconhecimen-
to em sua etapa máxima da afirmação do espírito. O grau máximo 
de eticidade, o grau máximo de afirmação do reconhecimento não 
ocorre pela potência da multiplicidade, não ocorre pela interação da 
diversidade, mas sim pela efetividade impositiva da existência em 
unicidade.

Honneth, não obstante labore com categorias de reconheci-
mento construídas a partir das formulações hegelianas, busca artifí-
cios para contornar a totalidade da expressão de potência pelo Esta-
do e unicidade do ápice de reconhecimento. O autor busca captar a 
dinâmica das lutas do ser em face do outro para estruturar relações 
sociais em formas de reconhecimento, cuja autorrealização do ser 
pode ser impulsionada pela afirmação ou pela negação do reconhe-
cimento do outro diante da demanda do ser. As categorias nomeadas 
como formas de reconhecimento são as relações primárias, as rela-
ções jurídicas e a comunidade de valores (Honneth, 2003a).

As relações primárias são o primeiro nível de contato do ser 
com o outro, revelando um outro significativo do qual o ser extrai 
padrões de conduta individualizados e expectativas de correspon-
dência afetiva. O sentimento é o ponto central da relação primária, 
na qual se situam a família, o amor, a amizade. A afirmação do re-
conhecimento nesta esfera proporciona autoconfiança ao ser (Hon-
neth, 2003a, 159), ao passo que a privação de reconhecimento do 
outro significativo na afetividade encadeia maus-tratos e frustração 
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emocional, com prováveis efeitos psicológicos na imagem do ser para 
consigo mesmo e para com o outro que presente esteja em seu círcu-
lo afetivo. A integridade física e emocional é o ponto de demanda na 
luta pelo reconhecimento. Honneth reconfigura e expande a esfera 
familiar do reconhecimento presente em Hegel.

Já as relações jurídicas encontram-se em um grau de institu-
cionalização de expectativas e condutas em que o ser e o outro en-
contram-se submetidos por normas fixadoras de direitos e deveres. As 
normas assumem a expressão do tratamento do Estado para com as 
demandas de afirmação da igualdade ou da diferença do ser (indivi-
dual ou coletivo) para com o outro. A afirmação do reconhecimento 
nesta esfera propicia o autorrespeito em sua realização, sendo que a ne-
gação recai em privação de direitos e exclusão institucionalizada com 
fratura da integridade social envolvida nas lutas pelo reconhecimento 
(Honneth, 2003a, p. 258-259). Aqui Honneth redesenha a eticidade do 
Estado, mas não a redefine em seu ponto de partida hegeliano, como 
expressão unitária e potência máxima superadora do múltiplo.

O campo da sociedade civil hegeliano é refeito por Honneth em 
sua condição de esfera do reconhecimento, atribuindo-lhe o caráter 
de comunidade de valores, polo de expressão da solidariedade entre 
o ser e o outro, em sua conformação individual ou coletiva (Hon-
neth, 2003a, p. 201). A comunidade de valores atribui significados de 
conduta e expressão do ser em âmbito não-jurídico, ou seja, estende-
-se para além da institucionalização estatal por meio de normas coer-
citivas. A afirmação do reconhecimento nesta esfera proporciona a 
autoestima do ser, por meio dela o ser ou coletividade alcançam dig-
nidade de valor, prestígio e honra social em face do outro, ao passo 
que sua privação acarreta degradação e ofensa, marginalização social 
e descrédito de existência e conduta.

Honneth busca destrancar do Estado e de relações institucio-
nais estatais as interações socais de reconhecimento. Concentra sua 
munição em uma desestatização das relações primárias, o que realiza 
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somente em parte, assim como em um apartamento das relações ju-
rídicas em relação às relações da comunidade de valor. Não obstante, 
permanecem efeitos acarretados pela matriz hegeliana: um ápice de 
eticidade cuja potência é o Estado e uma conformação em unidade 
impositiva na manifestação da existência pelo espírito, o qual confor-
ma e modula a diversidade, ou seja, há uma fixação de ordem domes-
ticando a própria expressão da potência da multidão.

Honneth busca questionar a estatização das relações primá-
rias em seu pressuposto configurador quando aborda a relevância 
da amizade, vindo a questionar a visão hegeliana de que a base de 
família deflui do próprio direito, ou seja, da esfera jurídica de reco-
nhecimento:

Parece, entrementes, que dessas premissas Hegel concluiu que 
só podem compreender como elementos sociais de eticidade 
aqueles relacionamentos de interação da sociedade moderna 
que incidem nas prerrogativas de organização do Estado e, 
conseqüentemente, podem ser institucionalizados no Direito 
positivo. (Honneth, 2003b, p. 84)

Ao contrário da família, que é institucionalizada juridicamen-
te através do matrimônio, a amizade não comporta tal trilha, sendo 
assim rejeitada na eticidade de Hegel, não obstante seja acolhida por 
Honneth como no padrão primário de reconhecimento (Honneth, 
2003b, 84-85). Na leitura de Honneth, se Hegel tivesse tomado o con-
ceito de instituição enquanto práticas e hábitos intersubjetivamente 
partilhados, dotados de estabilidade, firmeza e durabilidade, embora 
destituídos de sanção jurídica, seria viável agregar-se na primeira esfe-
ra da eticidade (a família) a própria amizade (Honneth, 2003b, p. 86). 

Honneth identifica ainda reflexos da “bela vida ética” por meio 
de um padrão superior de eticidade presente na fundação do mo-
delo hegeliano de reconhecimento, em que há estágios hierarquiza-
dos de reconhecimento tendo o Estado por ápice. Honneth (2007,  
p. 144) destaca a ausência de esfera pública política na construção do  
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reconhecimento hegeliano que é preenchida por um caráter autoritá-
rio que atribui ao cidadão o papel de súdito a serviço do espírito, da 
vontade de potência que em verdade encontra-se no Estado. Salienta 
o autor que na sede do pensamento hegeliano não há “previsão de 
um lugar único no qual os ‘cidadãos do Estado’ pudessem reunir-se 
para deliberar em conjunto sobre como deveriam ser qualificados 
os fins considerados ‘universais’” (Honneth, 2007, p. 144). Não há 
no reconhecimento de matriz hegeliana uma formação ou interação 
democrática na construção da integração do ser com o outro, assim 
como o desentendimento é rechaçado, pois contrário ao espírito que 
prevê a superação da multiplicidade. A eticidade alcança a liberdade 
não pela potência de existência do ser em convívio com o outro, mas 
pela correspondência ao espírito da afirmação do em-si universal.  
É neste sentido que Honneth reclama um aperfeiçoamento democrá-
tico da eticidade na teoria do reconhecimento:

Ora, enquanto liberal, ele [Hegel] fez a legitimidade da ordem 
do Estado depender do consentimento livre de cada cidadão 
individual (§262); contudo, não lhes concedeu o papel coletivo 
de um soberano que, por meio de procedimentos de delibera-
ção pública e da formação da opinião, decide quais devem ser 
os objetivos daquela ordem estatal. Apesar disso, um tal aper-
feiçoamento democrático de sua doutrina da eticidade com 
objetivos de uma teoria da justiça, que Hegel perseguiu em 
toda a sua Filosofia do direito, teria se sustentado da melhor 
maneira possível: emoldurada no contexto de uma ordem mo-
ral capaz de assegurar a liberdade, e que forma em conjunto as 
três esferas éticas como relações de reconhecimento, a tarefa 
da formação democrática da vontade da última esfera, que se 
constitui como a esfera propriamente política, teria sido en-
contrar a elaboração institucional dos espaços de liberdade. 
(Honneth, 2007, p. 145)

Apesar de tecer revisões necessárias às construções hegelianas 
que anteparam a doutrina do reconhecimento por ele forjada, Hon-
neth provoca uma fragmentação interna de sua argumentação. Hegel 
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propunha o espírito como evocador da eticidade em escalas sucessi-
vas de reconhecimento a alcançar o padrão máximo junto ao Esta-
do. Havia assim um encadeamento que jungia as diversas esferas. Se 
Honneth vem a derrubar a institucionalização estatal que servia a 
Hegel como concreto entre os andares e vigas de seu prédio, resta-se 
ele sem um conector entre as esferas do reconhecimento. O que sus-
tenta a projeção entre as esferas do reconhecimento? Abdica ainda 
Honneth de refundar a potência geradora da luta pelo reconheci-
mento. Ora, se o Estado não pode se afirmar como potência máxima 
e prevalente de eticidade em face de esferas que carregam distinções 
próprias e um valor em si, o que move o reconhecimento? Honneth 
transforma o que antes eram vagões puxados pela locomotiva do Es-
tado tomado como suprassumo ético em veículos com força motriz 
própria, mas não identifica o combustível que lhes faz movimentar.  
A afirmação e negação de reconhecimento também se mostram 
como problemáticas. Se há um critério superior de avaliação de cada 
esfera do reconhecimento para identificação do tipo de relação e seus 
efeitos encadeados na confrontação do ser para com o outro, é ne-
cessário identificar uma fonte de potência que congregue padrões de 
avaliação das relações de reconhecimento.

A pedra angular geradora de entraves encontra-se subcutânea, 
nas entranhas geradoras do arquétipo do pensamento que sustenta 
esta vertente da teoria do reconhecimento, que se dá justamente pela 
pregação de unidade máxima e aspiração do reconhecimento pelo 
espírito da consciência-em-si atribuída pelo movimento da potência 
efetiva, que não está na multiplicidade, mas sim na unidade preten-
dida como fixadora do universal. O reconhecimento como expressão 
da existência, a multiplicidade e a potência como pilares da lua pelo 
reconhecimento. Reconfigurar a viga mestra da teoria do reconhe-
cimento, com seus consequentes impactos, a partir do pensamento 
e da filosofia de Spinoza será nossa proposta a ser desenvolvida no 
próximo tópico.



21Volume 24 – Ano XIV

2 Fundamentos de sustentação da luta pelo  
 reconhecimento em Spinoza

Situar Spinoza como fonte da compreensão do reconheci-
mento revelará contrastes nítidos para com a construção da teoria 
do reconhecimento calcada em Hegel. Não se quer com isto proje-
tar um esvaziamento da teoria do reconhecimento em sua influência 
hegeliana, cuja importância e destaque são inquestionáveis, mas sim 
comatar vazios temáticos e demandas hodiernas para a plena com-
preensão do significado e efeitos do reconhecimento sobre a teoria 
da justiça e a filosofia do direito contemporâneas. Traçando parale-
los entre Spinoza e Hegel, um dos principais pontos de distinção é 
o contraste entre a multiplicidade presente em Spinoza para com a 
unidade regente em Hegel. 

O reconhecimento fundado em Hegel atrela-se à unidade, 
com uma ascendente superação de conflitos e diversidades em prol 
de uma pacificação de conflitos a gerar uma organização estatal das 
interações entre o ser e o outro. Na concepção hegeliana, “todas as 
organizações coletivas têm por fundamento último o Estado e cami-
nham em direção à organização estatal das relações humanas” (Gui-
maraens, 2011, p. 223). Para Hegel, o reconhecimento do ser em sua 
construção do em-si perfaz-se em uma eticidade que deságua no Es-
tado, marcada pela eticidade e imobilidade ao final de seu percurso, 
como concluído na obra Princípios da Filosofia do Direito:

O Estado, como realidade em ato da vontade substancial, rea-
lidade que esta adquire na consciência particular de si univer-
salizada, é o racional em si e para si: esta unidade substancial 
é um fim próprio absoluto, imóvel, nele a liberdade obtém o 
seu valor supremo, e assim este último fim possui um direito 
soberano perante os indivíduos que em serem membros do 
Estado têm o seu mais elevado dever. (Hegel, 1997, p. 217)

Conforme destaca Francisco de Guimaraens, no percurso da 
filosofia hegeliana, “o Estado seria o último estágio da progressão 
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rumo ao universal, estágio no qual estaria configurado, efetivamente, 
o universal sem limites extrínsecos, afinal o Estado seria, por necessi-
dade, uno” (2011, p. 224). O reconhecimento, as relações do ser para 
com o outro, deixam de exprimir um ciclo aberto de desentendimen-
to autorreprodutivo e reconformador em suas esferas de expressão 
para ser estabilizado pelo espírito, em favor da unidade. Tendo em 
conta que o reconhecimento é expressão da luta pela integração so-
cial e conformação das esferas a um parâmetro contextualizado de 
percepção da justa distribuição e tratamento do ser, o que impacta 
na esfera jurídica e por decorrência na conformação constitucional,4 
agrilhoá-lo à unidade e ao universal do espírito equivale a retirar 
qualquer possibilidade de entendimento democrático às relações 
de reconhecimento e produção de identidade. As reflexões de Hegel 
“terminam por considerar que o povo é incapaz de auto-organização, 
devendo-se fundar a ordem política sob a condição de alguém que 
seja capaz de efetivar a unidade, pressuposto fundamental para a 
existência do universal” (Guimaraens, 2011, p. 224).

Já em Spinoza, a diversidade, a pluralidade é o fator marcante, a 
experiência das interações volve-se ao conflito e ao desentendimento 
como fatores próprios da multiplicidade. A potência da multiplici-
dade é o guia da diversidade e fator que impulsiona o respeito en-
tre o ser e o outro, sendo que “em virtude de o real ser composto 

4 Em trabalho outro, buscamos identificar os impactos na teoria da constituição 
e na conformação constitucional de uma tomada do reconhecimento como nú-
cleo de abordagem: “A luta pelo reconhecimento galga centralidade na atenção do 
constitucionalismo, enfatizando a conjunção argumentativa traçada no presente 
trabalho a inafastável centralidade do debate entre o uno e o múltiplo, em favor 
de uma constituição do demos que se traduza como constituição-reconhecimento. 
Assumindo-se como constituição-reconhecimento, como constituição do demos 
em sua heterogeneidade em dialogicidade, a constituição alcança a condição de 
expressão do próprio substrato humano, encarnando um compromisso comparti-
lhado de auto-respeito em face da diversidade coletivamente encarada em comple-
mentaridade à autonomia pessoal.” Kokke, Marcelo. A Constituição como núcleo 
do reconhecimento. In. RIDB, Ano 1 (2012), nº 6.
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de uma miríade de singularidades, qualquer unidade é, na verda-
de, um resultado efêmero de uma relação entre determinados seres 
singulares” (Guimaraens, 2011, p. 226). O desentendimento por si 
não significa o atrito beligerante provocador ao limite da guerra, ou 
seja, a diversidade da multiplicidade em luta pelo reconhecimento é 
parâmetro para afirmação do ser em relação ao outro, viabilizador 
de confluências e composições sem anulação do ser em negação de 
reconhecimento, com seus deletérios efeitos. Igualmente, a unidade 
silenciadora de demandas pelo reconhecimento não se traduz como 
harmonia ou paz na integração social. Na relação do ser para com 
o outro, “é, portanto, do interesse da servidão, não da paz, transfe-
rir todo o poder para um só: porque a paz, como já dissemos, não 
consiste na ausência da guerra, mas sim na união ou concórdia dos 
ânimos” (Spinoza, 2009, p. 49).

Buscaremos no presente tópico rearticular a luta pelo reconhe-
cimento e a força motriz das esferas do reconhecimento por meio 
da filosofia spinozana, em especial, manejando os seguintes anco-
ramentos conceituais: conatus; potência do ser; multidão. Se o re-
conhecimento, a identidade e a demanda por reconhecimento inse-
rem-se em um circuito reflexivo infinito, pelo qual a conquista do 
reconhecimento abre espaço e estímulo para demandas sequenciais, 
pelo que a luta pelo reconhecimento é fator que gera potência de 
reconhecimento e o reconhecimento por sua vez abre uma nova si-
tuação de luta pelo reconhecimento, tem-se que o reconhecimento é 
antes de tudo um processo dotado de infinitude na interação entre 
o ser e o outro. Tomado o reconhecimento como processo contínuo 
na existência, as relações de reconhecimento nas diversas esferas são 
relações de movimento em ação e reação. O movimento é inerente à 
matéria, o que destaca Jonathan I. Israel ser um conceito geral reco-
nhecido como “quintessência do Espinosismo” (2009, p. 198), o que 
por certo contagia a força motriz da teoria do reconhecimento.

O reconhecimento e as lutas pelo reconhecimento podem 
ser enfocadas como mutações da existência, em uma perseverante  
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continuidade de implicações entre o ser e sua consciência-em-si e 
o outro; outro significativo para o ser em círculos de convivência 
restritos ou generalizados. Este traço marcante do reconhecimento 
pode ser vinculado com os ensinamentos de Spinoza em sua Ética, 
terceira parte, em que o autor trata da origem e da natureza dos afe-
tos, abordando as emoções e as condutas humanas. O conceito de co-
natus revela-se para tanto como imprescindível para compreender a 
força motriz da luta pelo reconhecimento e pela perpetuação do mo-
vimento interativo de afirmação e negação do ser para com o outro. 

O conatus está ligado ao esforço do ser para conservar-se em 
existência, donde assume para a teoria do reconhecimento o ímpeto 
de afirmação do ser em sua potência, revelada em cada uma das es-
feras do reconhecimento, em face do outro. Jonathan Israel destaca 
que o homem “possui liberdade por meio da razão, a qual é intrínse-
ca ao seu conatus, ou esforço para conservar seu ser” (2009, p. 200-
201). A afirmação da existência perseverada, conatus, manifestada 
nas lutas pelo reconhecimento, assume assim o ponto da afirmação 
contínua da liberdade na mutabilidade da realização do ser em face 
do outro. Não existe um ponto final para o reconhecimento, pois ele 
é movimento, e não há também como pensar-se em reconhecimen-
to estático, pois se muda a plataforma em que estabelecido estava o 
padrão de correspondência do ser em face do outro em uma esfera, 
a perseverança da existência legitima que se altere o próprio padrão 
de correspondência. A potência da afirmação do reconhecimento e 
de instauração da luta pelo reconhecimento é imanente à potência da 
multidão, como se extrai da passagem seguinte em Spinoza:

A palavra dada a alguém, pela qual alguém se comprometeu 
só por palavras a fazer esta ou aquela coisa que pelo seu direito 
podia não fazer, ou vice-versa, permanece válida só enquan-
to não se mudar a vontade daquele que fez a promessa. Com 
efeito, quem tem o poder de romper uma promessa, esse real-
mente não cedeu o seu direito mas deu só palavras. Se, por 
conseguinte, ele próprio, que por direito de natureza é juiz de 
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si mesmo, julgar, certa ou erradamente (pois errar é humano), 
que da promessa feita resultam mais danos que vantagens, 
considerará que de acordo com o seu parecer ela deve ser 
rompida, e por direito de natureza rompê-la-á. (2009, p. 18)

Pelo conatus o ser imprime sua potência em favor da preserva-
ção de sua existência, o que implica efeito entre os corpos, ou seja, 
o conatus envolve a multiplicidade em uma interação em que o ser e 
o outro promovem-se em movimento e repouso, ao que o contexto 
do padrão de reconhecimento em uma esfera de reconhecimento é 
fruto de uma interinfluência contínua, já que “el movimiento y el re-
poso del cuerpo deben proceder de otro cuerpo, que ha sido también 
determinado al movimiento o al reposo por otro” (Spinoza, 1980,  
p. 126). O conceito de conatus é externado por Spinoza na Proposi-
ção VI da parte terceira da ética, concebendo-o como uma lei geral 
para toda a natureza que repercute no ser humano: “Cada cosa se 
esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser” (Spinoza, 
1980, p. 131). Se todo ser é expressão da potência, relações de nega-
ção de reconhecimento são reduções da manifestação do ser, catali-
sando resistência que pode eclodir em uma demanda de afirmação 
em face do outro opressor, mesmo que isto demande rompimentos 
ocasionados pelo movimento, de modo a provocar e servir de com-
bustível à luta da preservação do ser. O conatus revela-se como fonte 
motriz e ao mesmo tempo revisora do reconhecimento e das lutas 
que lhe encadeiam. 

O conatus se opõe a tudo o que possa privar o ser de sua exis-
tência, e se a consciência-em-si do ser é oriunda de sua relação com o 
outro tomado em cada uma das esferas do reconhecimento, o esforço 
da afirmação em ser reconhecimento em relações primárias de afeto 
e amor, no âmbito jurídico em direitos e no campo da comunidade 
em estima social, é o esforço da afirmação da essência do ser em um 
prolongamento da argumentação spinozana, consoante se extrai da 
Proposição VII:
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El esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no 
es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma. 
Demostración: Dada le esencia de una cosa cualquiera, se si-
guen de ella necesariamente ciertas cosas (por la Proposición 
36 de la Parte I), y las cosas no pueden más que aquello que 
se sigue necesariamente a partir de su determinada naturale-
za (por la Proposición 29 de la Parte I); por ello, la potencia 
de una cosa cualquiera, o sea, el esfuerzo por el que, ya sola, 
ya junto con otras, obra o intenta obrar algo —eso es (por la 
Proposición 6 de esta Parte), la potencia o esfuerzo por el que 
intenta perseverar en su ser— no es nada distinto de la esencia 
dada, o sea, actual, de la cosa misma. (Spinoza, 1980, p. 131)

O elo entre as esferas do reconhecimento não se encontra em 
um fim de unidade calcado no espírito dotado de universalidade ma-
nifestada através do Estado, ao mesmo tempo, não há uma hierarquia 
entre as esferas do reconhecimento ou uma flutuação independente 
entre as mesmas. As esferas do reconhecimento assumem-se como 
expressão manifesta do conatus, ou seja, são expressão da perseve-
rança do ser em seu esforço de preservação e existência, reveladas em 
âmbitos de integração social que contraponham o uno e o múltiplo. 

Mas não se pode falar aqui em cimento ou concreto a ligar as 
esferas, o movimento próprio da existência os quebraria. O conatus 
implica uma gravitação entre as esferas do reconhecimento, em uma 
força que atrai mas repele, o conatus permite verdadeiro sistema or-
bital entre as esferas primária, jurídica e da comunidade de valores, 
em todas elas manifestando-se o ser em sua potência e perseverando 
em sua existência, pois o ser é múltiplo. Embora ampla, relevante 
a passagem a seguir em que Spinoza externa que um corpo é for-
mado por corpos diversos em interação e influência recíproca, ao 
que estendemos para nossos objetivos no sentido de que cada “reco-
nhecimento” compõe e é composto de outros, ou seja, as esferas do 
reconhecimento são composições que se influenciam e aglutinam-se 
diante do reconhecimento como um todo:
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Por lo dicho, vemos, pues, cómo un individuo compuesto 
puede ser afectado de muchas maneras, conservando, no 
obstante, su naturaleza. Y hasta ahora hemos concebido un 
individuo que no se compone sino de cuerpos que sólo se 
distinguen entre sí por el movimiento y el reposo, la rapidez 
y la lentitud, esto es, que se compone de los cuerpos más 
simples. Si ahora concebimos otro, compuesto de varios 
individuos de distinta naturaleza, hallaremos que puede ser 
afectado de muchas otras maneras, conservando, no obstante, 
su naturaleza. En efecto, supuesto que cada una de sus partes 
está compuesta de varios cuerpos, cada parte podrá (por el 
Lema anterior), sin cambio alguno de su naturaleza, moverse 
más lenta o más rápidamente, y, por consiguiente, comunicar 
sus movimientos a las otras más aprisa o más despacio. 
Si concebimos, además, un tercer género de individuos, 
compuesto de individuos del segundo género, hallaremos 
que puede ser afectado de otras muchas maneras, sin cambio 
alguno en su forma. Y si continuamos así hasta el infinito, 
concebiremos fácilmente que toda la naturaleza es un solo 
individuo, cuyas partes —esto es, todos los cuerpos— varían 
de infinitas maneras, sin cambio alguno del individuo total. 
Y si hubiera sido mi intención tratar expresamente acerca del 
cuerpo, habría debido explicar y demostrar estas cosas de un 
modo más prolijo. Pero ya he dicho que ahora pretendo otra 
cosa, y que, si he traído a cuento estos temas, ha sido sólo 
porque a partir de ellos puedo deducir fácilmente lo que he 
decidido demostrar. (Spinoza, 1980, p. 87-88)

O reconhecimento é uma estrutura de estruturas, seguindo 
ainda a argumentação spinozana, ao que a dimensão do jurídico é 
implicada pelas demais esferas do reconhecimento, sendo a confi-
guração do justo implicada pela relação de afirmação ou negação do 
ser para com o outro, em sua vertente individual ou generalizada. 
Compreendendo as relações de reconhecimento a partir do conatus, 
tem-se ainda que as lutas por reconhecimento são infinitas em sua 
dimensão de tempo, pois o tempo é existência continuada, firman-
do Spinoza na Proposição VIII que “el esfuerzo con que cada cosa 
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intenta perseverar en su ser no implica tiempo alguno finito, sino 
indefinido” (1980, p. 131).

Se o reconhecimento está atrelado à existência e à potência do 
ser, como devem então ser consideradas as afirmações e negações 
de reconhecimento, ou seja, o reconhecimento positivo e o reconhe-
cimento negativo em cada uma das esferas? As violações provoca-
das no ser pela negação de reconhecimento perpetrada pelo outro 
desencadeiam: na esfera primária de reconhecimento, maus-tratos e 
depreciação física ou psíquica; na esfera jurídica de reconhecimento, 
privação de direitos e exclusão; na esfera da comunidade de valores, 
degradação, desonra e desprestígio social. As violações ao reconheci-
mento constituem o reconhecimento negativo. A afirmação do reco-
nhecimento proporciona autoconfiança, autorrespeito e autoestima, 
conforme se trate da esfera primária, jurídica e comunidade de valores, 
respectivamente. A afirmação do reconhecimento constitui o reconhe-
cimento positivo. Enquanto o reconhecimento positivo contribui para 
a autorrealização do ser o reconhecimento negativo perfaz o inverso. 
A efetividade do reconhecimento positivo incrementa o ser em sua 
existência e o impulsiona em sua liberdade, ao passo que o reconheci-
mento negativo diminui, atua em detrimento da existência do ser. Sob 
o viés spinozano temos aqui um impacto sobre a potência do ser.

O reconhecimento positivo agrega a potência, favorece sua ex-
pansão na razão de existência, executando o reconhecimento nega-
tivo a medida contrária e nefasta de reprimir a potência, diminuí-la,  
sufocando a razão e projeção de liberdade, impondo sujeições de ser-
vidão. O reconhecimento positivo e o reconhecimento negativo es-
tão encadeados à produção dos afetos5 na argumentação spinozana. 

5 Considerando os limites de proposição do presente trabalho, a abordagem dos 
afetos é restringida, extrapolando a possibilidade de tomada em debate do relevan-
te tema da categorização e desdobramento dos afetos, em especial dos afetos pri-
mários (desejo, alegria e tristeza), com seu respectivo impacto na potência de agir, 
com as noções de poder de ser afetado e a potência de padecer, e do tema dos gê-
neros do conhecimento (Guimaraens, 2011, p. 107-115); (Israel, 2009, p. 278-282).
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Spinoza entende por afetos “las afecciones del cuerpo, por las cuales 
aumenta o disminuye, es favorecida o perjudicada, la potencia de 
obrar de ese mismo cuerpo, y entiendo, al mismo tiempo, las ideas 
de esas afecciones” (1980, p. 124). Neste sentido, Guimaraens (2011, 
p. 101) destaca que os afetos podem ser ativos ou passivos, podendo 
exprimir ações ou paixões.6 Mas não há contraposição entre a razão 
e o afeto, em Spinoza há uma integração e não uma oposição entre 
mente e corpo (Israel, 2011, p. 276-277); (Guimaraens, 2011, p. 101). 
Esta integração abre espaço para uma combinação entre razão e afe-
to, sendo que a razão integrada ao afetos ativos fortalece a potência, 
impulsiona a liberdade, favorece uma intervenção eficaz da própria 
razão, derrotando os tipos de expressão afetiva que conduzem à ser-
vidão (Guimaraens, 2011, p. 101). 

Estendendo o pensamento spinozano à teoria do reconheci-
mento, tem-se que o reconhecimento positivo expressa a combinação 
da razão com os afetos ativos, sendo causa de elevação da potência 
do ser, irradiação de sua autonomia. Em contraste, o reconhecimento 
negativo corrói a integridade humana e sua autonomia, tendendo o 
ser à servidão, labora contra a plenitude da existência, leva ao pade-
cer.7 O reconhecimento positivo incrementa a potência de ação do 

6 Guimaraens salienta que “vale ainda lembrar que ação e paixão são estados que 
afetam o ser humano integralmente. Quando se é passivo, mente e corpo pade-
cem; quando se age, mente e corpo são ativos. Pode-se, portanto, concluir que toda 
paixão é um afeto, mas nem todo afeto é paixão, afinal os afetos ativos são ações, 
e não paixões. O conceito de ação e o de paixão remetem aos conceitos de causa 
adequada e causa inadequada. A causa adequada é aquela que, ao produzir um 
efeito, exprime sua própria natureza nesse movimento, de modo que o efeito de sua 
ação se compreende apenas e tão-somente pela causa adequada. Assim, ser ativo 
é, essencialmente, produzir em nós ou fora de nós efeitos que se expliquem tão-só 
por nossa própria natureza. A passividade, ao contrário, implica sofrer um cons-
trangimento de algo que nos leva a operar em sentido determinado, produzindo 
efeitos dos quais somos meramente uma causa parcial, ou seja, aquela causa que 
não explica adequadamente o efeito, que só poderá ser devidamente concebido ao 
se conhecer a causa que tenha nos levado a produzi-lo.” (2011, p. 101-102)
7 “Afetar e ser afetado: toda a ética spinozana se circunscreve nessas noções. O 
mais curioso é que afetar não necessariamente significa agir e ser afetado tampou-
co é por necessidade padecer. Agir é também afetar a si mesmo por sua própria 
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ser humano, considerando a premissa spinozana de indissociabili-
dade entre potência e ato (Guimaraens, 2011, p. 66), volta-se para a 
realização da essência, o ser se afirma como causa constituinte dos 
efeitos de suas ações. Afirmar a potência é afirmar a sujeição do ser 
apenas a si, e não ao outro que lhe anule, é preservar sua existência.

O reconhecimento positivo, constituído pela razão em aliança 
a afeto ativo, persevera a existência do ser para incremento da sua 
potência em ações que venham a efetivar a confiança, no plano da es-
fera primária, o respeito, no plano jurídico, e a estima social, no pla-
no da comunidade de valores. Tem-se assim uma integração do ser 
para com o outro de modo a efetivar a confiança, respeito e estima, 
em um parâmetro avaliativo cuja fonte motriz é o próprio conatus, e 
não um espírito objetivo unificado e universal ou a expressão do po-
der estatal antes alçado em ápice da eticidade, quão mais por ser este 
último efeito de potência e não causa de reconhecimento.

A luta pelo reconhecimento é protagonizada pela multidão, em 
afirmação de preservação do ser em sua existência, ao que as esferas 
do reconhecimento são capitaneadas pelo conatus, voltando-se o reco-
nhecimento positivo para o acréscimo de potência do ser, e assim para 
a consagração de sua autonomia, de sua liberdade, em face do outro. A 
multiplicidade é agente e simultaneamente catalisadora do reconheci-
mento, em uma dinâmica interativa infinita entre o ser e o outro. 

O caráter de protagonista da multidão em uma teoria do reco-
nhecimento calcada no pensamento spinozano permite a integração 
democrática da luta pelo reconhecimento e da avaliação das próprias 
esferas do reconhecimento, em especial da esfera jurídica. O direito 
é definido pela potência da multidão (Spinoza, 2009, p. 29), sendo 
a matriz da afirmação do reconhecimento pelo respeito na igualda-
de e pela diversidade, donde “o efeito da ação do sujeito político, a 

potência e padecer pode significar produzir um efeito externo por determinação 
de outrem. Pouco importa onde se produz o efeito. Interessa saber como ele é rea-
lizado. (Guimaraens, 2011, p. 107)
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multidão, constitui um regime de organização jurídico-política (po-
der) que se subordina à sua causa instituinte (potência da multidão)” 
(Guimaraens, 2011, p. 67).

A liberdade não é restrita à esfera jurídica do reconhecimento, 
tornar-se livre é titularizar a efetividade da potência, em integração 
ao outro e em quebra das configurações de reconhecimento negativo, 
produtoras de servidão e impotência do ser em face do outro. Nesse 
sentido, em seu Tratado Político, Spinoza destaca que “a liberdade é 
uma virtude, ou seja, uma perfeição: por isso, tudo quanto no homem 
é sinal de impotência não pode ser atribuído à sua liberdade” (2009, 
p. 15). A multidão em sua potência é a multidão livre, a multidão 
livre projeta-se no perseverar do ser, a multidão oprimida em sua po-
tência resta-se subjugada, é vitimada pelo reconhecimento negativo.

Deve, no entanto, notar-se que o estado que eu disse ser insti-
tuído para este fim é, no meu entender, aquele que a multidão 
livre institui, não aquele que se adquire sobre a multidão por 
direito de guerra. Porque a multidão livre conduz-se mais pela 
esperança que pelo medo, ao passo que a multidão subjugada 
conduz-se mais pelo medo que pela esperança: aquela procura 
cultivar a vida, esta procura somente evitar a morte; aquela, 
sublinho, procura viver para si, esta é obrigada a ser do vence-
dor, e daí dizermos que esta é serva e aquela é livre. (Spinoza, 
2009, p. 45)

A multidão livre cultiva a vida, cultiva sua potência em ascen-
dência, viabiliza a integração social com a interação do ser em face 
do outro em reconhecimento positivo. A potência é própria da mul-
tidão, sendo o poder que se manifesta efeito da causa, e se o reco-
nhecimento é a extensão da manifestação da existência perseverada 
em sua efetividade, é impossível renunciar-se à contínua luta pelo 
reconhecimento. Como consectário, a luta pelo reconhecimento é 
própria do ser humano, donde se faz como um processo contínuo e 
inacabável, não podendo o efeito da potência (poder) ou sua expres-
são em reconhecimento jurídico (conformação do direito) negar a 



Revista de Direito e Política32

afirmação do reconhecimento, sob pena de converterem-se em reco-
nhecimento negativo. 

Aplicável em extensão o pensamento de Spinoza no sentido de 
que não se pode transferir a outrem o que é próprio da potência, pois 
“ninguém, com efeito, pode alguma vez transferir para outrem o seu 
poder e, consequentemente, o seu direito, a ponto de renunciar a ser 
um homem” (Spinoza, 2008, p. 250). A expressão do ser em sua per-
severança de existência, força motriz das lutas pelo reconhecimento, 
produz um elo indisponível entre a autonomia e a efetivação do re-
conhecimento do ser em face do outro, livrando-o do arbítrio. “Há, 
por conseguinte, que reconhecer que o indivíduo reserva para si uma 
boa parte do seu direito, a qual, desse modo, não fica dependente das 
decisões de ninguém a não ser ele próprio” (Spinoza, 2008, p. 251). 
Compreender o reconhecimento por meio de Spinoza, é entender 
que a autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima efetivamente se 
determinam pela potência do ser e do outro imersos na multidão que 
persevera em sua existência. 

Conclusão

O reconhecimento é uma necessidade humana, conformador 
que é da identidade do ser e de sua relação para com o outro. Mas 
esta necessidade não é instrumental. O reconhecimento e em con-
sectário as lutas pelo reconhecimento são próprias da perseverança 
existencial humana, imanentes à potência do ser em interação para 
com o outro na multiplicidade da multidão. O estágio de afirmação 
do reconhecimento em uma sociedade traduz-se na expressão con-
textualizada da existência em sua duração, continuamente submeti-
do à articulação pela manifestação da potência do ser. Neste cenário, 
a compreensão do reconhecimento ancorada nas bases hegelianas da 
unidade e da expressão máxima e encadeada da eticidade por meio 
do Estado revela-se como incompatível com a própria dinâmica e 
expressão sociais das lutas pelo reconhecimento.
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A construção teórica do reconhecimento em Axel Honneth 
propiciou uma refinada arquitetura das esferas do reconhecimento 
de sua trilha afirmativa, com destaques para a afirmação positiva do 
reconhecimento e para a identificação de patologias do reconheci-
mento atreladas ao reconhecimento negativo do ser em sua intera-
ção com o outro. O reconhecimento positivo se expressa como auto-
confiança na esfera primária, como autorrespeito na esfera jurídica e 
como autoestima na esfera da comunidade de valores. 

Entretanto, conserva-se presa às amarras da “bela ética” che-
fiada pelo Estado como exaltação universal do espírito em unidade 
formadora do si. A potência resta-se ainda tomada pelo Estado, com 
modulação da diversidade e agrilhoamento da multidão. Buscamos 
apoio na doutrina spinozana para ultrapassar os entraves visualiza-
dos e proceder a uma leitura do reconhecimento e das lutas pelo re-
conhecimento a partir de conceitos chaves para Spinoza: potência, 
conatus e multidão. Não obstante, consoante aduzimos anteriormen-
te, não se pretendeu com isto projetar um esvaziamento da teoria 
do reconhecimento em sua influência hegeliana, cuja importância e 
destaque são inquestionáveis, mas sim comatar vazios temáticos e 
demandas hodiernas para a plena compreensão do significado e efei-
tos do reconhecimento sobre a teoria da justiça e a filosofia do direito 
contemporâneas.

A aplicação de Spinoza na compreensão do reconhecimento 
e de suas lutas propicia um ciclo aberto de desentendimento autor-
reprodutivo e reconformador das esferas do reconhecimento, afas-
tando o uno e abrindo espaço ao múltiplo, tomando o reconheci-
mento sob a égide do movimento, da integração gravitacional entre 
as esferas em uma fluidez e rearticulação constantes em existência.  
A integração social, a dinâmica múltipla do ser para com o outro, per-
mitem uma porosidade das esferas do reconhecimento assim como 
rearticulações moldáveis no tempo e no espaço, o reconhecimento 
traduz-se como expressão da potência, da existência do ser perseve-
rada. Os parâmetros de justa distribuição e tratamento irão impactar 
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na esfera primária, na esfera jurídica com efeitos na formulação de 
direitos e concretização em aspirações constitucionais, e na esfera 
da comunidade de valores, com realinhamentos dos significados e 
causas da estima social. Spinoza nos permite atribuir uma fundação 
democrática e afirmadora da potência humana ao reconhecimento.

Levantamos a seguinte síntese de problemas ao longo deste tra-
balho: (i) em que medida a multiplicidade em Spinoza e a temática 
da potência permitem compreender as lutas por reconhecimento e 
as esferas de reconhecimento como um processo infinito do múltiplo 
em contraste à tomada da potência e eticidade de uma percepção de 
reconhecimento lastreada em Hegel?; (ii) o reconhecimento negativo 
se caracteriza como expressão de violência em face da multiplicidade 
e da potência?; (iii) Pode-se sustentar um conceito de reconhecimen-
to positivo como afirmador e propulsor da potência do ser?; (iv) se 
Honneth vem a derrubar a institucionalização estatal que servia a 
Hegel como concreto entre os andares e vigas de seu prédio, resta-se 
ele sem um conector entre as esferas do reconhecimento. O que sus-
tenta a projeção entre as esferas do reconhecimento?; (v) se o Estado 
não pode se afirmar como potência máxima e prevalente de eticidade 
em face de esferas que carregam distinções próprias e um valor em si, 
o que move o reconhecimento?

Considerando o percurso do caminho proposto, podemos pro-
jetar as seguintes respostas aos questionamentos reflexivos propostos:

 (i) A potência da multidão reflete na quebra do uno e na im-
possibilidade de fechamento das lutas pelo reconhecimento 
por uma contenção ética superior representada pela unidade, 
pelo espírito universal que deságua no Estado. A potência da 
existência do ser está ligada à sua efetividade como multiplici-
dade, em uma manifestação pelo movimento, é processo con-
tínuo, reiterada e rearticulada, infinita, donde a expressão do 
reconhecimento e suas lutas são a expressão da potência, efeti-
vidade da liberdade do ser em sua interação para com o outro;
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 (ii) o reconhecimento negativo é patologia que se expressa em 
cada uma das esferas do reconhecimento, agride a expressão da 
existência e provoca diminuição da potência, assimila-se em 
afeto passivo, choca-se com o conatus, alija o ser de sua auto-
nomia e o desliza para a servidão;

 (iii) o reconhecimento positivo é a afirmação do ser em face do 
outro, alavanca o ser em afetos ativos, gera acréscimo de potên-
cia e propulsiona o conatus, com a perseverança da existência 
em efetividade que lhe galga maior autonomia, maior liberdade;

 (iv) a potência da multidão sustenta a projeção das esferas e o 
conatus se apresenta como seu elo gravitacional, interligando-
-as e tornando-as porosas umas às outras, encadeando-lhes um 
norte referencial de atração; 

 (v) o reconhecimento e as lutas pelo reconhecimento são mo-
vidos pela potência da multidão, pelo infinito processo de in-
teração em movimento do ser em relação ao outro, formando, 
reconformando e refundando continuamente um existir em 
multiplicidade.
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resumo
Partindo da análise do direito constitucional, e consequentemente 
dos princípios da administração pública frente a improbidade ad-
ministrativa, o presente artigo tem como objetivo analisar a apli-
cabilidade das sansões previstas na referida lei, bem como a ca-
racterização somente com seu elemento subjetivo de dolo, sendo a 
culpa uma excludente de ilicitude por parte do ato do administrativo 
que fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,  
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publicidade e eficiência e sua observância na esfera eleitoral por con-
ta da lei de ficha limpa. Para tanto, o critério metodológico emprega-
do, para realizar essa reflexão reside no método hipotético-dedutivo, 
partindo-se de uma análise bibliográfica e documental baseada em 
leituras especializadas envolvendo a princípios constitucionais, em 
contraponto com o direito administrativo, assim como os princípios 
da administração pública. Desta forma, após comprovar que a cul-
pa deveria ser incluída como elemento subjetivo para um bom an-
damento administrativo-social, pretende demonstrar que este é um 
dos requisitos para o controle de desvio de finalidade administrativo.

Palavras-chave: 1. Improbidade Administrativa 2. Princípios da 
Administração Pública; 3. Efetividade Principiológica

Abstract
Based on the analysis of constitutional law , and therefore the principles 
of public administration against improper conduct , this article aims 
to analyze the applicability of the sanctions provided for in this law , 
as well as featuring only with its subjective element of intent , and the 
guilt of an exclusionary illegality on the part of the administrative 
act that violates the principles of legality , impersonality , morality, 
publicity and efficiency . To do so, the employee, methodological 
criteria to make this reflection lies in the hypothetical- deductive 
method, starting with a literature and document analysis based on 
specialized readings involving constitutional principles, as opposed 
to administrative law, and the principles of management public. 
Thus, after seeing that the blame should be included as a subject 
for a good administrative and social progress element, aims to 
demonstrate that this is one of the requirements for the control of 
misuse of administrative purpose.

Keywords: 1. Administrative Misconduct. 2. Principles of Public 
Administration 3. Principle effectiveness

introdução

A improbidade administrativa regulamentada pela lei n° 
8.429/92, se tornou um marco no combate a corrupção, o presente 
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trabalho traz à baila se a mesma está cumprindo seu papel jurídico-
-social, perante o estado democrático de direito.

Não é contemporânea a ideia de corrupção, sendo a mesma 
atrelada as antiguidades clássicas, que mantém até os tempos moder-
nos tirando todo harmonia e desengrenando uma administração que 
deveria cumprir com seu papel social, portanto analisaremos neste, o 
contexto jurídico da eficácia da improbidade administrativa frente os 
cinco princípios constitucionais da administração pública.

No pais em que vivemos, não é de bom tom, abrir lacunas 
jurisprudenciais para não caracterização de princípios, onde estes 
buscam um bem-estar comum, não só administrativo, mas social, 
portanto, o estudo pretende a pesquisa com afinco do requisito de 
dolo para caracterização de ilegalidade frente aos princípios consti-
tucionais da administração pública.

Sendo assim, o objetivo geral do estudo, aplica-se na efetivida-
de da norma, cumprindo seu papel de frear os desvios de finalidade 
que maculam os três poderes do estado, criando um imbróglio jurí-
dico-jurisprudencial no tocante a sua aplicabilidade, fato que deveria 
ser repensado para que mais tarde não degradem os cofres públicos, 
com o simples argumento de culpa e não dolo.

Elaborar uma síntese sobre a lei de ficha limpa frente a ineficá-
cia do entendimento eleitoral e trazer à tona os males que tal enten-
dimento podem trazer para nosso estado democrático de direito e a 
administração pública.

O estudo ainda apresentará a finalidade da lei de improbidade, 
onde só é alcançada a partir do interesse público acerca da tutela de 
determinados princípios. Ademais, acerca do interesse, este é o res-
ponsável em dar finalidade ao direito social, já que o seu fim se baseia 
na proteção aos bens comuns a administração pública.

Ressalta-se que o referido trabalho que se valeu o método de 
investigação hipotético-dedutivo, onde o problema foi abordado a 
partir da análise doutrinária atual, em consonância com a legislação 
Brasileira vigente.
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1 Corrupção

1.1 Conceito

Corrupção, segundo a Enciclopédia Larousse (1998, p. 1646) é: 
“Ação ou efeito de corromper, de fazer degenerar; depravação. Ação 
de seduzir por dinheiro, presentes, etc., levando alguém a afastar-se 
da retidão; suborno”.

Portanto, a corrupção não está atrelada somente a desvios de ver-
bas, mas também a corromper alguém, tirando-se de suas origens par-
tidárias por exemplo por meio de vantagens alheias a da coletividade.

A corrupção é uma das principais causas de entrave no de-
senvolvimento político-econômico no país, chegando ao ponto de a 
democratização ser afetada por atos de desvios de finalidade, conse-
guindo infringir as regras de maneira costumeira.

Destarte, a corrupção está atrelada a duas versões diferentes: 
perversão e suborno, na primeira a ideia é levar alguém a libertina-
gem, ou seja é a liberdade em seu inverso, pois o sujeito consegue 
a liberdade de forma imoral, ilícita; já no suborno seria corromper, 
prometer pagar ou pagar alguém para realização de um ato e o cor-
rompido é o sujeito passivo que aceita tal promessa (OLIVEIRA, 
1994, p. 38).

Por fim, a corrupção está conosco desde os primórdios, onde 
Adão o primeiro homem do mundo, onde foi corrompido por uma 
serpente, que lhe ofereceu uma maça e o tirou do bom caminho, fa-
zendo um jogo de sedução.

1.2 origem nacional

Estes desvios de conduta existem no Brasil desde sua coloni-
zação e exploração de riquezas naturais. Neste cenário existia o con-
trabando, onde muitos estrangeiros, auxiliados por nativos e emis-
sários de Portugal, sonegavam os tributos da coroa, pois havia uma 
certa facilidade de praticar esse desvio, até porque não existia uma  
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fiscalização de recolhimento de impostos dada pela dificuldade da 
época (HABBIB, 1994).

Contudo, a coroa portuguesa já sofria com tais atos de impro-
bidade de seus representantes, instituiu algumas condutas éticas 
e morais a serem seguidas por seus prepostos, a fim de regular os 
gastos e organização da própria coroa, que já sofria com desvios de 
finalidade, ou seja a monarquia estava sendo afetada pela corrupção 
(FAGUNDES, 1982, p. 16).

Não obstante, no segundo reinado em 1886, José Rodrigues, 
exercia função de confiança do ministro da fazenda da época e falsi-
ficou assinatura de um ministro conselheiro, para fins alheios, logo, 
foi descoberto e condenado a vinte anos de prisão pelo seu desvio de 
finalidade (VILLA, 1996, p. 104). 

Percebe-se que, a corrupção está atrelada a história antiga, 
sempre alguém que detém do poder, tende a abusa-lo em favor de si 
ou de outrem, ainda facilitada nos tempos de hoje com os lobbys po-
líticos e lacunas legislativas, deixadas nos textos da lei, dando opções 
de como agir, logo o problema interliga-se também com a impunibi-
lidade judiciária e até mesmo administrativa.

2 Breves considerações sobre a improbidade  
 administrativa

Nos termos positivados, considera-se improbidade adminis-
trativa o ato de qualquer agente público, sendo este servidor ou não, 
atentando contra a administração direita, indireta, ou fundacional 
de qualquer dos poderes da União, dos Estado, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de território que configure enriquecimento ilícito, 
dano ao erário e/ou violação aos princípios da administração pública 
(BONAVIDES, 2004, p.98).

Desta forma, ressalta-se que não é suficiente para configurar o 
ato de improbidade a irregularidade ou ilegalidade do ato, conforme 
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observa (ZAVASCKI, 2010) “os atos de improbidade administrativa é a 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da vontade 
do agente, sendo indispensável tal elemento para sua consumação”.

Portanto, a improbidade é uma conduta dolosa ou não condu-
ta, no caso de culpa, do gestor ou servidor, que em um determinado 
momento fere os interesses sociais da administração, desviando sua 
finalidade real e legal.

Por fim, é correto dizer que na idade antiga já era previsto tais 
atos de improbidade por parte dos detentores do poder, Montesquieu 
(1750, p. 114) dizia “E uma experiência eterna, de que todo homem 
que tem poder é levado a abusar dele [...]; dessa feita cabe ao presente 
artigo, relacionar tais atos de improbidade com os princípios consti-
tucionais da administração pública.

3 os princípios constitucionais da adminstração  
 pública e a tentativa de controle da corrupção

A carta magna nacional prevê em seu artigo 37, várias disposi-
ções gerais regulamentando como o administrador público deve agir 
perante a máquina administrativa, sendo ele vinculado aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 
sob pena de improbidade administrativa.

Os princípios da administração pública são regras que servem 
de interpretação das demais normas jurídicas, desta forma, cabe aos 
princípios eliminar lacunas proporcionando ai ordenamento jurídi-
co certa coerência e harmonia para o bom andamento das adminis-
trações públicas, seja elas diretas e indiretas.

No entanto, os princípios são normas de caráter geral, que re-
gulam todo um ordenamento, que certamente pode ser uma norma 
angular ao bom andamento do estado, vejamos:

Princípio – já averbamos alhures – é, por definição, man-
damento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele,  
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disposição fundamental que se irradia sobre diferentes nor-
mas compondo lhes o e espírito e servindo de critério para 
sua exata compreensão e Inteligência exatamente por definir 
a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 
confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimen-
to dos princípios que preside a intelecção das diferentes parte 
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurí-
dico positivo (MELLO, 1999, p.620).

É necessário e de bom tom, ressaltar que os princípios da 
administração pública não se compreendem algo tão simples como 
esta positivado em sua forma de lei, mas sim um conceito linguísti-
co-filosófico de compreender o que a norma pretende com isto, ou 
seja, cabe a interpretação conceituar a forma mais eficiente para que 
o gestor a cumpra, sempre com moralidade, impessoalidade, dentro 
da lei e que a torne sempre pública (GADAMER, 1993. p. 462)

Cumpre ressaltar, por oportuno, que estes princípios não são 
os únicos apontados pela doutrina administrativista nem constitu-
cionalista, cabe-nos neste trabalho, analisar com afinco os presentes 
no artigo 37 da Constituição Federal e sua efetividade.

3.1 princípio da legalidade

O princípio da legalidade está disposto na Constituição Federal 
antes mesmo do artigo 37, que dispõe os princípios da administra-
ção, ou seja em seu artigo 5°, II, dispões que “ninguém será obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

A legalidade, é um princípio basilar da administração pública, 
o gesto está vinculado aos atos legais em toda sua atividade adminis-
trativa, praticando atos visando o bem comum, e deles não se pode 
afastar, sob pena de praticar ato inválido e como sansão responder 
civilmente e criminalmente, dependendo do caso em tela (MEIREL-
LES, 2013, p. 67).

Desta forma (Gonçalves, 1999, p. 301), “diferente da pessoa fí-
sica que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração 
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pública, somente pode fazer ou não fazer aquilo que a lei prevê, ou 
seja está vinculada ao princípio da legalidade em sua forma integral”.

Contudo, para a completa interpretação do referido princípio 
frente a administração pública é correto citarmos uma doutrina clássica:

O princípio da legalidade explicita a subordinação da ativida-
de administrativa à lei e surge como decorrência natural da 
indisponibilidade do interesse público, noção, esta, que, con-
forme foi visto, informa o caráter da relação de administração. 
No Brasil, o art. 5º, inciso II, da Constituição dispõe: ‘Nin-
guém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei (MELLO, 1999, p. 35).

Há doutrinadores que colocam o princípio da legalidade 
como pedra-angular para a caracterização de uma administração, 
sendo que este deveria servir como referencial para outros princí-
pios de direito:

O princípio constitucional capital da legalidade deverá servir 
como referencial maior para a Administração Pública. [...] 
muito mais que a mera conformação do atuar da Administra-
ção Pública com a norma posta, o dito princípio deve ser visto, 
a bem da cidadania, como um instrumento de verificação da 
conformidade do funcionamento da máquina estatal com o 
direito (MELLO NETO, 2013, p. 16).

Portanto, não é de difícil compreensão de que o princípio da 
legalidade norteia o gestor público, fornece ao mesmo os trilhos de 
uma administração harmônica perante os demais princípios, já que 
este refere-se a norma em concreto, ditando como e o que o gestor irá 
fazer ou deixar de fazer.

3.2 princípio da impessoalidade

A impessoalidade esta interligada com a figura do administrador 
público, devendo o mesmo vigiar-se para que não deixe transparecer 
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que sua figura de gestor está governando, mas sim, quem está gover-
nando é gestor, de modo abstrato, ou seja sua figura é impessoal, no 
atual contexto político-democrático que vivemos, muito difícil é a 
efetividade deste princípio, observamos:

Constata-se que o princípio em foco está entrelaçado como 
princípio da igualdade (arts. 5º, I e 19, III, da CF), o qual im-
põe à Administração tratar igualmente a todos os que estejam 
na mesma situação fática e jurídica. Isso significa que os de-
siguais em termos genéricos e impessoais devem ser tratados 
desigualmente em relação àqueles que não se enquadram nes-
sa distinção (MEIRELLES, 2009, p. 94).

Outrossim, a impessoalidade é concomitante com a ideia ad-
ministrativa de que a finalidade pública deve nortear os atos admi-
nistrativos, o gestor não poderá atuar de modo a prejudicar e bene-
ficiar entes determinados, uma vez que sempre será o interesse da 
coletividade que irá nortear o comportamento do administrador (DI 
PIETRO, 2011, p. 68).

Nesta seara, o administrador público deverá gerir conforme 
a legalidade do princípio da impessoalidade o impõe, ou seja, nada 
justifica o gestor, se autopromover de obras públicas, inaugurações, 
entre outros fins eleitoreiros, já que o mesmo é impessoal, não tem 
personalidade.

Por fim, é de difícil compreensão de como efetivar referido 
princípio, já que vivemos em um estado democrático de direito, que 
os interesses alheios-políticos, prevalecem, porém a impessoalidade 
tem de ser efetivada, para que acabe as injustas pessoalidades dos 
chefes do executivo e integrantes do legislativo.

3.3 princípio da moralidade

O princípio da moralidade, leva ao gestor público a regra de 
que sua função tem de ser desempenhada com ditames da ética, bons 
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costumes e moral, levando a administração pública ao seu ápice, ou 
seja, por meio da moral, sua conduta e administração será transpa-
rente, desta forma a moralidade está atrelada a um bom administra-
dor, uma conduta ilibada (MARINELLA, 2005, p. 37)

Decorrente deste princípio, não bastará a figura pública o cum-
primento a estrita legalidade, deverá respeitar os padrões éticos, da 
justiça e razoabilidade, pois a moralidade constitui fator prepon-
derante e necessário para todos os atos administrativos praticados 
(MORAES, 2005, p. 296)

No que concerne a intenção do administrador, é de suma im-
portância a sua intenção em abstrato, o animus do gestor, todavia 
independente disso, não poderá deixar de lado a moralidade, ou seja, 
nunca deixará a moralidade para exercer a vontade ou a precisão so-
cial, vejamos:

Quando o administrador público age contrariando as regras 
de probidade administrativa também a moralidade adminis-
trativa restou prejudicada, desrespeitada, ainda que de forma 
indireta. Isso ocorre porque o dever da boa administração está 
ligado ao atendimento à finalidade pública, mas sem flexibi-
lização das normas às quais está submetida a Administração 
Pública, sob pena de atropelar o ordenamento jurídico. Isto 
significa que, por mais que esteja bem intencionado o admi-
nistrador, ele não poderá afastar os preceitos do regime jurí-
dico vigente sob o argumento de que os mesmos impedem ou 
inviabilizam o interesse público (FRANÇA, 2001, p. 185).

Destarte, muito se confunde erroneamente o princípio da mo-
ralidade com a probidade administrativa, vale ressaltar que ambos 
não são sinônimos, somente se interligam com a mesma ideia de o 
administrador agir moralmente.

Portanto, a improbidade tem um sentido amplo, ele não abran-
ge somente a conduta do gestor, mas sim atos ilegais, ou seja atos já 
consumados em desconformidade a moralidade, dessa feita a mora-
lidade administrativa é apenas um dos cenários dos atos de improbi-
dade previstos em lei (DI PIETRO, 2007, p.744).
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3.4 princípio da publicidade

O princípio da publicidade na administração pública caracte-
riza-se pela transparência no atos administrativos, visa a informação 
perante a sociedade e conhecimento do que se passa no órgão público.

Na doutrina, tem sua conceituação jurídica na forma de pres-
tação de informação perante a coletividade:

O inciso XIII estabelece que todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (DI 
PIETRO, 1999, p. 67)

É de suma importância ressaltar que a publicidade não é 
componente formal no ato; todavia é requisito positivo de eficácia e 
moralidade. Desta forma os atos irregulares não tornam-se eficazes com 
a publicação, nem os regulares a dispensam para que sua exequibilidade, 
quando a lei ou o regulamento exige (SILVA, 2006, p. 670).

Em tela, fica claro que os atos necessitam indispensavelmente 
da publicidade, sendo um princípio importante para que os mesmos 
se convalidem, sendo um filtro para que a ilegalidade não aconteça, 
freando atos antimorais e desvios de finalidades, já que mesmo con-
tendo vícios tem de ser publicados, ficando assim o gestor compro-
metido com a divulgação destes.

Para tanto, a publicidade é considerada uma característica da 
ética publicada, pois é a partir de tal princípio que gera-se a condição 
de outros direitos fundamentais, como pode acontecer com o princí-
pio da isonomia (DROMI, 2004, p. 227).

Por fim, um exemplo de publicidade na administração pú-
blica na gestão é o portal da transparência, onde publica todos atos 
administrativos do poder executivo, tornando público para todos, 
os ativos e os passivos que o gestor possui em sua administração,  
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gerando assim um receio conforme já dito de desvios, além de gastos 
desnecessários e superfaturamentos, vinculando seu nome perante 
toda a população que o elegeu.

3.5 princípio da eficiência

O objetivo do princípio da eficiência é de fazer com que a máqui-
na estatal oriente na criação de benefícios prestados a todos da socie-
dade, respeitando sempre a população e o contribuinte (SILVA, 2013).

Trata-se de um princípio que está correlacionado aos atos ad-
ministrativos com a concretização da finalidade do Estado, segundo 
a norma que prevê. “O princípio da eficiência administrativa esta-
belece o seguinte: toda ação administrava deve ser orientada para 
concretização material e efetiva da finalidade posta pela lei, segundo 
os cânones jurídico-administrativo” (FRANÇA, 2000, p 168).

Compete ressaltar que a eficiência é princípio norteador de 
toda administração pública, sendo direta, indireta e inclusive os ser-
vidores, ficando todos vinculados a prestação de serviço ao públi-
co com eficiência, eficácia, presteza e agilidade, pois assim dispões a 
doutrina:

Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração 
pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem 
comum, por meio do exercício de suas competências de for-
ma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem 
burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela 
adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor 
utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evita-
rem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. 
Note-se que não se trata da consagração da tecnocracia, muito 
pelo contrário, o princípio da eficiência dirige-se para a ra-
zão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços públicos 
essenciais á população, visando a adoção de todos os meios 
legais e morais possíveis para a satisfação do bem comum 
(MORAES, 1999, p. 30).
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Não obstante, a administração pública e seus servidores, de-
vem desempenhar suas funções com perfeição, vontade e rendimen-
to funcional, garantindo um bom andamento administrativo. Tal 
princípio não se contenta em concretizar apenas um ato legal, públi-
co, moral e impessoal, mas também este tem de ter seu rendimento 
funcional perante a sociedade, rendendo assim um resultado satisfa-
tório e eficiente a toda coletividade (MEIRELLES, 2000, p. 90)

Enfim, segundo (MELLO, 2010, p.92) “ o princípio da eficiên-
cia é algo mais que desejável para todos, sendo um princípio amplo, 
difícil de ser controlado pelos órgãos de fiscalização, porém é um 
princípio que norteia a administração pública e que traz o ápice ad-
ministrativo perante o gestor, gerindo assim a máxima eficácia do ato 
jurídico-administrativo.

4 ineficácia por conta do requisito subjetivo do  
 dolo

Em conformidade com a lei de improbidade administrativa a 
conduta do agente nas hipóteses de atos de improbidade que resul-
tem em enriquecimento ilícito (art. 9°) e que atentam aos princípios 
da administração pública (art. 11), é necessário que se tenha uma 
conduta dolosa do agente, desta forma o gestor teria de estar cons-
ciente da ilicitude da ação ou omissão que prejudique o interesse pú-
blico (ANDRADE, 2013, p.2).

Destarte, o dolo é a consciência da vontade de realizar a con-
duta descrita no tipo, é constituído por dois elementos: o primeiro 
é o conhecimento do fato constitutivo da ação típica e a vontade de 
realiza-lo (BITENCOURT, 2004, p.256).

No tocante ao dolo como pressuposto de caracterização da im-
probidade, fica um tanto quanto difícil o encaixe do ato praticado em 
tal elemento, restando muitas vezes descaracterizado a improbidade 
por falta deste, fato que deixa de aplicar uma sanção político-eleitoral 
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no caso de futuros candidatos a eleições, deixando-os livres para dis-
putar cargos eletivos.

Para tornar a compreensão facilitada, é necessário o acompa-
nhamento de julgado da matéria, abrandando a conduta ilegal do 
agente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE AD-
MINISTRATIVA. APLICABILIDADE A VEREADORES. 
DOLO GENÉRICO. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTI-
COS. ABRANDAMENTO.
1. Em virtude da perfeita compatibilidade existente entre o 
regime especial de responsabilização política e o regime de 
improbidade administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, não 
há falar em inaplicabilidade da Lei de Improbidade Adminis-
trativa a vereadores. Precedentes
2. A compra de bens sem o procedimento licitatório, o qual foi 
dispensado indevidamente, configura o ato ilegal, enquadran-
do-se no conceito de improbidade administrativa. Tal conduta 
viola os princípios norteadores da Administração Pública, em 
especial o da estrita legalidade.
3. O dolo que se exige para a configuração de improbidade 
administrativa reflete-se na simples vontade consciente de 
aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados 
vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência 
aos resultados contrários ao Direito quando o agente público 
ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria 
-, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específi-
cas. Precedentes.
4. Tem-se claro, diante da análise do acórdão recorrido, que 
houve bem descrita a conduta típica, cuja realização do tipo 
exige ex professo a culpabilidade. Dito de outro modo, violar 
princípios é agir ilicitamente. Como bem expresso pela Corte 
estadual, a culpabilidade é ínsita à própria conduta ímproba.
5. In casu, a má-fé do administrador público é patente, sobre-
tudo quando se constata que, na condição de Presidente da 
Câmara Municipal, nem sequer formalizou os procedimentos 
de dispensa de licitação.
6. Ressalvou, o Tribunal a quo, entretanto, que deveriam ser 
impostas “penalidades mínimas, de modo razoável ao contexto 
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e proporcional à extensão da improbidade constatada”. Des-
se modo, mostra-se um contrassenso arredar a penalidade de 
perda de função pública, e, ao mesmo tempo, manter a sus-
pensão de direitos políticos - também extremamente gravosa.
7. Deve-se, portanto, excluir a penalidade de suspensão de di-
reitos políticos, mantendo-se as demais.
Agravo regimental parcialmente provido” (MARTINS, 2011, 
AgRg no REsp 1214254/MG).

Ressalta-se, que n hipótese do (art. 10) há previsão de conduta 
culposa, cabendo a inobservância do dever de cuidado com a produ-
ção do resultado, porém nos demais é admitido somente a conduta 
dolosa, quando o administrador tem que demonstrar a vontade de 
ferir os princípios, que no caso estuda por este artigo, os princípios 
da administração pública, se inobservados por culpa, de nada será 
sancionado o gestor.

Neste aspecto, caso o gestor público desrespeite os princípios 
constitucionais previstos no (art. 37) sem dolo, nada o recairá, ou 
se o mesmo for negligente quanto o ato, também não terá sansão, 
vejamos:

“O preceito do art. 11 é residual e só é aplicável quando não 
configuradas as demais modalidades de improbidade admi-
nistrativa. Indaga-se, agora: toda violação da legalidade ca-
racteriza improbidade administrativa? Claro que não, pois, 
se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão 
do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de 
improbidade administrativa, independentemente de sua na-
tureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente 
político a praticá-la. A ilegalidade não é sinônimo de impro-
bidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de 
improbidade administrativa” (PAZZAGLINI FILHO, 2005,  
p. 110-11).

Ora, caso a moralidade na administração pública fosse des-
respeitada de forma culposa ou negligente, o administrador nada  
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sofreria, no caso em tela, a culpa do administrador agiria como uma 
excludente de ilicitude por parte da conduta administrativa.

Conclui-se que, muito difícil é a comprovação do “animus’’ do-
loso do agente público, ficando toda administração pública refém da 
prova cabal do dolo, enquanto o administrador governe com culpa, 
poderá ferir todos princípios constitucionais, até os aqui não estuda-
dos, porém não do prejuízo ao erário, mas sim de todos os outros. 

5 A esfera eleitoral e a lei de ficha limpa

A ficha limpa fez alteração a lei complementar 64/1990 que re-
gulamentava sobre as atuações dos candidatos a postos eletivos, ao 
problemas de improbidade, e que viria ser forjada pela complemen-
tação da ficha limpa.

Contudo, a lei de ficha limpa entre em vigor como a lei com-
plementar 135/2010, e torna mais intransigente os crimes de morali-
dade e improbidade administrativa, além disso reforça situações em 
que o candidato já tenha processos judiciais (penais ou eleitorais) 
que desta forma tenham sido proferidas sentenças de condenação 
por órgãos colegiados e mesmo que não tenha transitado em julgado 
(DA ROCHA, 2013, p. 73).

Destarte, a lei visa claramente afastar aqueles indesejáveis da 
administração pública, freando assim candidaturas não ilibadas para 
concorrer a posto eletivo; ora não é justo aquele administrador que 
feriu princípios da administração pública fica inelegível? é o que ve-
remos sobre o entendimento das cortes superiores eleitorais:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 
11 DA LEI N. 8.429/92. CONTRATAÇÃO DIRETA POR DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE LANCHES 
MATINAIS. DOLO NÃO CONFIGURADO. SUCESSIVA 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO MOTIVADA EM FACE 
DAS PECULIARIDADES DO OBJETO LICITADO.
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1. O STJ ostenta entendimento uníssono segundo o qual, para 
que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como 
incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, 
é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubs-
tanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, 
ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Precedentes: 
AgRg no AREsp 20.747/SP, Relator Ministro Benedito Gon-
çalves, Primeira Turma, DJe 23/11/2011 REsp 1.130.198/RR, 
Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/12/2010; 
EREsp 479.812/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 
Primeira Seção, DJe 27/9/2010; REsp 1.149.427/SC, Relator 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/9/2010; EREsp 
875.163/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Pri-
meira Seção, DJe 30/6/2010. 2. In casu, pretende-se a conde-
nação dos réus, ora recorrentes, por suposto desrespeito aos 
princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei de impro-
bidade Administrativa). Sucede que a Corte de apelação não 
indicou nenhum elemento de prova direto que evidenciasse o 
agir doloso do administrador, baseando-se o juízo de valor em 
presunção de dolo, de modo que é mister a reforma do acór-
dão recorrido. 3. Recursos especiais providos, divergindo do 
relator, Sr. Ministro Teori Albino Zavaski (ZALVASKI, REsp 
1192056/DF2012).

Trata-se de entendimento majoritário de colegiados, onde é 
necessário requisito subjetivo de dolo nos atos praticados pelos ad-
ministradores, sendo esse ausenta, não configura-se o ato de impro-
bidade e desta forma o indivíduo livre para concorrer cargos eletivos.

Nesta esfera, ferir os princípios constitucionais, o gestor po-
derá de forma culposa como já demonstrado por julgados contra-
tar sem licitação, ferindo a legalidade, realizar atos sem publicar em 
diário oficial, ferindo a legalidade, basta que estas condutas estejam 
atreladas a culpa, e não dolo.

Não obstante, o dolo eventual também não caracteriza o ato ilí-
cito, pois a consciência e a vontade devem estar presentes na conduta 
do agente, onde a ciência da probabilidade do ato não gera a caracte-
rização da ilicitude da improbidade (BITTENCOURT, 2004, p. 91).

20.747/SP
1.130.198/RR
479.812/SP
1.149.427/SC
875.163/RS
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Fato é que, com tal exigência a ficha limpa perde sua eficácia, 
pois cria uma lacuna de discussão de dolo, dolo-eventual ou culpa, 
podendo assim deixar livre a ficha do candidato, ficando o mesmo 
apto para fins eleitorais.

Na visão do presidente nacional da Ordem dos Advogados do 
Brasil, (CAVALCANTI, 2012) “o requisito de atos intencionais para 
configurar improbidade é uma porteira que se abre para aniquilar com a 
eficácia da ficha limpa”.

Considerações finais

No que tange os objetivos do artigo, refere-se antes o estudo 
da lei de improbidade, princípios constitucionais da administração 
público e lei de ficha limpa, para que possa entender a ineficácia cau-
sada a lei de ficha limpa e seu impasse perante a sociedade.

Sendo a problemática do artigo trazer à baila a ineficácia da 
lei da ficha limpa perante o requisito subjetivo de dolo na lei de im-
probidade, coube a este esclarecer tais imbróglios jurídicos que vem 
à tona, quando o assunto é lacunas jurisprudenciais, tendo em vista 
o crescimento de desvios de finalidades cometidos pelos administra-
dores públicos é fato notório a necessidade de não flexibilização das 
normas legais.

Dessa feita, o principal fundamento de excludente de ilicitude 
é o animus de dolo exigido pelos órgãos colegiados para o enquadra-
mento de improbidade e logo encaixe na lei de ficha limpa, porém a 
eficácia de tal norma macula-se no requisito subjetivo da improbi-
dade, deixando o interesse difuso de proteção a administração que 
serve a todos comprometido.

Contudo, é de compreender a força popular perante a legis-
lação vigente, já que a ficha limpa foi clamada e imposta pela so-
ciedade, porém não está sendo levada aos interesses do povo, onde 
interesses alheios prevalecem sobre uma sociedade que clama por 
honestidade e respeito com a máquina pública.
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Finalmente, chega-se à conclusão de que é necessário uma re-
viravolta nos entendimentos dos tribunais de conta e tribunais cole-
giados, de que o dolo não precisa ser requisito para caracterização de 
improbidade, pelo menos no que tange os princípios constitucionais 
da administração, para que os cinco princípios não fiquem macula-
dos perante sua ineficácia jurisprudencial.
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polÍtiCA EConôMiCA E  
DirEitoS hUMAnoS no  

BrASil EntrE 1964 E 1985

Ricardo Antonio Lucas Camargo1

resumo
Pretende-se, no presente texto, debater a tensão entre política eco-
nômica e direitos humanos, tomando por base o exemplo histórico 
do período de 1964 a 1985 no Brasil. Sob uma perspectiva eminen-
temente weberiana, desenvolver-se-ão os temas concernentes à le-
gitimidade do poder, à política econômica enquanto manifestação 
do poder, à própria fundamentação filosófica dos direitos humanos, 
para rastrear-se o modo como se estabeleceram as bases de legitima-
ção do regime então instaurado e o quanto o desgaste dessas bases 
contribuiu para a própria valorização da Constituição enquanto fon-
te do Direito, mesmo no que se refere à Constituição Econômica.

Palavras-chave: Política econômica; Direitos Humanos; Regime de 
1964 no Brasil.
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Abstract
One intends, in this essay, discuss tension between economic policy 
and human rights, by taking the case of the period 1964-1985 in 
Brazil. Under a weberian perspective, themes concerning legitimacy 
of power, economic policy as one of the expressions of power and 
even the philosophical basis of human rights, shall be developed in 
order to search the way the grounds of legitimacy of the political 
regime then installed and how much the abrading of such grounds 
has contributed to the increasing of the value fo Constitution as 
source of Law, even on what concerns on Economic Constitution.

Keywords: Economic policy Human Rights; 1964 regime in Brazil

introdução

A questão do caráter democrático ou autoritário de um regi-
me político, embora afete a todos os que se submetem à autorida-
de estatal, somente entra nas cogitações ou daquele que se encontre 
diretamente ligado à prática dos negócios públicos, seja no âmbito 
“político”, seja no âmbito “administrativo” – e, neste, até certo pon-
to -, ou daquele que tenha uma posição que lhe permita refletir e 
posicionar-se sobre ela. O homem comum, tangido pela necessida-
de e, normalmente, mais voltado a resolver os problemas imediatos 
que açulam a ele e à respectiva família, costuma tomar essas questões 
como pertencentes a uma altitude de ares rarefeitos, a que seria até 
mesmo pecaminoso pensar em ascender. 

Um exemplo interessante vem a colocar-se quanto ao regime 
instalado no Brasil em 1964, quando os debates em torno da ques-
tão dos direitos humanos eram praticamente secundarizados em face 
tanto da obsessão pela segurança nacional quanto da busca de um 
modelo de desenvolvimento que colocasse o País dentre os principais 
receptores de capitais. Este exemplo, independentemente de simpa-
tias ou antipatias pelo regime então instalado – até porque os juízos 
de valor que se façam sobre ele são irrelevantes para determinarem 
a respectiva ocorrência ou não no passado -, merece ser investigado 
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não somente à vista do que se poderia identificar como real valor de 
legitimidade de um regime, em termos de política econômica, como 
também a própria evolução da hermenêutica das disposições relacio-
nadas com a Constituição Econômica.

Os debates que se colocarão, quando for o caso, não se po-
rão em termos dos simples juízos de valor subjetivos, mas sim em 
termos da precisão conceitual, a fim de preparar o caminho para a 
compreensão do dado, tanto à luz da Sociologia quanto da História 
quanto do Direito Econômico, justamente em função da perspectiva 
weberiana que será adotada: importa conhecer e compreender os da-
dos a partir, o máximo possível, de si próprios, do que propriamente 
das versões das partes interessadas.

O exame da legitimidade do poder dar-se-á a partir dos con-
ceitos gerais inerentes a esta categoria, seguindo, pois, o método de-
dutivo. A seguir, o exame das possibilidades da política econômica 
far-se-á, também, pelo emprego de conceitos gerais a ela pertinentes, 
tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Serão examina-
das as questões relacionadas aos direitos humanos e seus fundamen-
tos, situando historicamente a respectiva valoração. Os conceitos 
desenvolvidos anteriormente serão empregados, em sequência, para 
o fim de verificar o quanto se mostraria eficaz, na sustentação do 
regime instalado em 1964, basear a legitimidade mais no sucesso da 
política econômica do que na proteção aos direitos humanos – tanto 
o método dedutivo quanto o comparativo serão empregados, nes-
te caso. Por último, trabalhar-se-á o quanto a questão da tutela dos 
direitos humanos e do balizamento constitucional da política eco-
nômica, a partir do desgaste do regime, teria contribuído para a re-
valorização da Constituição enquanto documento de valor jurídico, 
empregando-se, no caso, o “método histórico”.

Considerando a finalidade do presente texto, que é a de com-
preender o quanto as oscilações da legitimidade do regime estiveram 
relacionadas com o sucesso da política econômica e o tratamento da 
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questão dos direitos humanos e, ainda, a concomitante evolução da 
compreensão da juridicidade dos componentes da Constituição Eco-
nômica, será utilizada, em princípio, a doutrina produzida à época, 
salvo quando se necessitar o esclarecimento algum conceito ou a re-
missão a algum texto historiográfico.

1 Dimensões da legitimidade do poder

Uma das indagações que antecedem o próprio fenômeno do 
poder volta-se ao rastreamento dos motivos que levam os seres hu-
manos a se reunirem em sociedade.

Já se tornou axiomática a caracterização do ser humano como 
um “animal social”, que não teria como sobreviver sem o concurso 
de seus semelhantes, pena de converter-se em algo inferior ou su-
perior à sua condição essencial2. Mesmo um pensador francamente 
agoráfobo não deixou de reconhecer o caráter pedagógico da vida 
em sociedade:

“Quanto mais jovem for a pessoa, tanto mais tem ainda a 
aprender sobre todas as coisas: ora, a natureza remeteu-a ao 
ensinamento mútuo, o qual é recebido por cada um em rela-
ção aos seus iguais, e com vista ao qual a sociedade humana 
pode ser considerada uma grande instituição Bell-Lancaster”3.

E, mesmo que se tenha presente o dado de que a sociedade, 
por ter sua aparição subordinada a um estado de consciência que 

2 PLATÃO. A república. Trad. Ciro Mioranza. São Paulo: Escala, 2007, p. 66; 
ARISTÓTELES. A política. Trad. Mário da Gama Kury. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1997, p. 15; AQUINO, Santo Tomás de. Suma teológica. Trad. Aldo Van-
nucchi et allii. São Paulo: Loyola, 2010, t. 4, p. 524; JELLINEK, Georg. teoria ge-
neral del Estado. Trad. Fernando de los Ríos Urruti. Buenos Aires: Albatros, 1943, 
p. 43; HELLER, Hermann. teoria do Estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São 
Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 103.
3 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a sabedoria de vida. Trad. Gabriel 
Valladão Silva. Porto Alegre: L & PM, 2014, p. 142.
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a distingue de uma aglomeração puramente instintiva não arreda o 
dado da existência de fatores materiais que a desencadeiam, como o 
fim do nomadismo, a fixação sobre um determinado território, os re-
cursos naturais por este propiciados e as limitações que nele se fazem 
presentes e o contato com os vizinhos4. Esta constatação do papel dos 
fatores materiais, notadamente o econômico, na história humana foi 
feita, também, por um dos próceres do movimento verdamarelista:

“Não há negar a função cardeal do fator econômico no pro-
gresso da humanidade. As grandes civilizações antigas loca-
lizaram o problema nas regiões onde encontravam melhores 
condições econômicas para o seu desenvolvimento. As guer-
ras tinham por origem as forçadas migrações das nações mais 
pobres, rumo das zonas geográficas mais ricas dos produtos 
econômicos necessários ao seu florescimento, quando não 
eram puro choque da concorrência comercial, como as guer-
ras púnicas”5.

Não é de hoje que, quando se estuda o tema do poder, a questão 
da legitimidade, enquanto fundamento para que alguém se sinta 
obrigado à obediência daquele que esteja investido nesse mesmo po-
der, comparece e, apesar do que muitos poderiam sentir-se tentados 
a sustentar, não é em função do maior ou menor compromisso com 
a “liberdade” dos indivíduos que ele se coloca, embora este seja, sem 
sombra de dúvida, um valor que revela o próprio refinamento civili-
zatório, como salientou um grande professor de Direito Constitucio-
nal das Arcadas:

“A marcha civilizadora dos indivíduos e dos povos está na 
passagem incessante da violência para o respeito, da dobrez 
para a sinceridade, do crime para a justiça, do mal para o bem.  

4 BURDEAU, Georges. traité de science politique. Paris: Librairie Générale de 
Droit et Jurisprudence, 1949, t. 1, p. 33-4.
5 PICCHIA, Paulo Menotti del. A crise da democracia. São Paulo: São Paulo 
Editora, 1931, p. 111-2.
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Os progressos industriais, a maravilha das ciências e as cria-
ções da arte são, apenas, a brilhante moldura da civilização 
que, em si, é a prática, pura e simples, da justiça. O que, no 
entanto, hoje como ontem, prevalece, no âmago das suntuosi-
dades industriais e artísticas, é o direito da força. Aquilatastes, 
com vagar, o que é o direito da força? É a primitividade gros-
seira das eras pré-históricas”6.

Está longe do presente texto a subscrição da tese da primazia do 
fator econômico sobre todos os outros que motivariam a ação humana: o 
que se coloca, em realidade, é que o dado mais elementar, o móvel primi-
tivo da conduta humana, naquilo que ela se mostra menos elaborada, é o 
“afugentamento da dor” e, em seguida, a “busca do prazer”7, e que a supera-
ção desses dois referenciais primitivos seria o resultado de uma elaboração 
maior, a que se chega pela educação. Um dos principais nomes fundadores 
da Teoria do Estado, refutando a premissa nuclear não só do materialismo 
histórico como também do utilitarismo e derivações, asseverou:

“Quien trabaje científicamente y, por tanto, sin pasión al-
guna, habrá de rechazar la pretendida identificación entre el hom-
bre y el sujeto de la Economia; pues todos los fenômenos de la vida 
social son aspectos de la psicologia colectiva, y toda psicologia de 
esta naturaleza tiene como supuesto la psicologia individual.[...] El 
análisis psicológico de los individuos pone fuera de duda que éstes 
se mueven por intereses más profundos que los económicos, de 
aqui que las ‘formas ideológicas’ creadas por ellos no pueden ser 
explicadas por las condiciones de la producción económica”8.

6 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. o espírito da democracia. São Paulo: Mon-
teiro Lobato Companhia Gráfico-Editora, 1922, p. 32-3.
7 BENTHAM, Jeremy. Los princípios de la moral y de la legislación. Trad. Mar-
garita Costa. Buenos Aires: Claridad. 2008, p. 11.
8 “Quem trabalhe cientificamente e, portanto, sem paixão alguma, terá de rechaçar 
a pretensa identificação entre o homem e o sujeito da Economia; pois todos os fe-
nômenos da vida social são aspectos da psicologia coletiva, e toda psicologia dessa 
natureza tem como pressuposto a psicologia individual. [...] A análise psicológica 
dos indivíduos põe fora de dúvidas que estes se movem por interesses mais pro-
fundos que os econômicos, com o que as ‘formas ideológicas’ criadas por eles não 
podem ser explicadas exclusivamente pelas condições da produção econômica” 
(tradução livre) - JELLINEK, Georg. teoria general del Estado. Trad. Fernando 
de los Ríos Urruti. Buenos Aires: Albatros, 1943, p. 89.
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Por sinal, o pan-economicismo sofreu, por um dos maiores 
constitucionalistas da República de Weimar, uma contestação das 
mais certeiras:

“As formas de atividade técnico-econômica, que são sempre, 
sem dúvida, variáveis só relativamente independentes, cons-
tituem, por assim dizer, o férreo arcabouço cuja existência é, 
em todo momento e ao mesmo tempo, hipótese e limite de 
toda formação e, ao mesmo tempo, hipótese e limite de toda 
formação e, de maneira especial, da estatal. Não se pode negar 
que esse arcabouço social atua ativamente no sentido de estru-
turar a realidade social, mas não se deve também esquecer que 
uma ação puramente econômica é algo inexistente. Todo ato 
humano aparece, pois, formado pelo conjunto das condições 
concretas naturais e culturais e só pode ser qualificado de eco-
nômico, político-jurídico etc. segundo o conteúdo preponde-
rante em cada caso”9.

A possibilidade, aliás, de se ir, em termos de motivação, para 
além dos motivos puramente sensoriais, de acordo com um dos 
primeiros autores a tentarem seriamente uma aproximação entre o 
pensamento oriental e o ocidental, seria o diferencial da inteligência 
humana em face daquela dos demais animais:

“Não devo desprezar o exame da diferença que, na própria 
motivação, constitui superioridade da inteligência humana 
relativamente à de qualquer outro animal. Esta superiorida-
de, que é significada em linguagem apropriada razão, consiste 
no fato de o homem ser não somente capaz, como o animal, 
de perceber por meio dos sentidos o mundo exterior, mas 
também que sabe, por meio da abstração, deduzir das suas 
sensações noções de caráter universal (notiones universales), 
que indica com palavras para poder fixá-las e conservá-las no 
patrimônio intelectual”10.

9 HELLER, Hermann. teoria do Estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Pau-
lo: Mestre Jou, 1968, p. 134-5.
10 SCHOPENHAUER, Arthur. o livre arbítrio. [s/t]. São Paulo: Ed. Formar, 1975 
[?], p. 60.
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A temática da realização de valores é uma constante, certamente, e 
não pode, no entanto reduzir-se a um pan-economicismo:

“O ‘valor’ é amplamente estudado como um conceito de natu-
reza ‘econômica’. Nem por isso, tem menores implicações em 
Direito e no comportamento dos indivíduos em geral. Porém, 
as atenções dos filósofos foram dirigidas a ele, e a ‘atribuição 
de valor’, denominada ‘valoração’, constituiu-se em formula-
ção de juízo de valor. Foram, então, construídas classificações 
do ‘valor’, todas elas da maior importância para a compreen-
são das decisões e das opções, tanto do indivíduo quanto de 
todas as entidades aplicadas ao melhor funcionamento da 
vida social, entre elas se incluindo a Empresa, a Igreja, o Esta-
do e assim por diante. Ao lado do ‘valor econômico’, medido a 
partir da ‘utilidade’ da coisa, isto é, de sua capacidade de satis-
fazer as necessidades do sujeito, levando em conta o esforço, o 
sacrifício, o trabalho para obtê-lo, uma séria quase infindável 
de outros tipos de valor nos é oferecida”11.

Os valores mais elevados em uma sociedade, em princípio, se-
riam o que se proporia a realizar um poder para que permanecesse 
legítimo, num plano ideal, com o que o hedonismo se viria a colocar 
num plano secundário, diante do engajamento do todo na realização 
do bem comum12. Assim, o fundamento para que se sentisse alguém 
obrigado a obedecer a quem tivesse sido investido numa posição de 
poder seria um título que levasse à crença de que estaria apto a reali-
zar tais valores, título, este, que poderia estar no carisma, na tradição 
ou na racionalidade13. Contudo, mesmo a presença de qualquer des-

11 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômi-
co. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 170.
12 AQUINO, Santo Tomás de. Suma teológica. Trad. Aldo Vannucchi et allii. São 
Paulo: Loyola, 2010, t. 4, p. 525.
13 WEBER, Max. Economía y sociedad. Trad. José M. Echavarría et allii. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 172; HELLER, Hermann. teoria do Esta-
do. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1968, p.114; SOLON, 
Ari Marcelo. A soberania como problema da norma jurídica e da decisão. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 149.
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ses títulos não seria suficiente para assentar com solidez a legitimida-
de, conforme a lição dada pela observação:

“A eficiência social é o fator adicional à legitimidade política. 
Tem como pressuposto a capacidade do Estado em equacionar 
as questões econômicas e sociais, com o objetivo de possibi-
litar a todos os segmentos da sociedade oportunidades iguais 
de participação na riqueza socialmente produzida”14.

Mesmo o ser humano mais refinado, mais sofisticado, pode, 
diante da possibilidade da obtenção de maior conforto ou de maior 
poder ou qualquer outra vantagem, vir a dar como secundária a rea-
lização de determinados valores, diante da situação que lhe seja pro-
porcionada: 

“A maioria das pessoas é tão subjetiva que no fundo nada tem 
interesse para elas além delas mesmas. Daí vem que, em tudo 
que seja dito, pensem imediatamente em si mesmas, e que toda 
relação casual com algo que lhes diga respeito pessoalmente 
se obtenha sua completa atenção, possuindo-os de modo que 
não lhes resta nenhuma capacidade de compreensão para o 
elemento objetivo do discurso, não havendo, tampouco, razão 
para que valham para eles, assim que seu interesse ou sua vai-
dade se lhes oponham” 15.

A sensação de tranquilidade e progresso, por vezes, supera o 
próprio compromisso com valores como a “liberdade” ou a “elevação 
espiritual” ou qualquer outro mais abstrato:

“O comportamento e os argumentos em conflitos de inte-
resse não são notórios por sua ‘racionalidade’. Infelizmente, 
nada tem sido tão refutado pela realidade que o credo em um  

14 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Legitimidade do poder. Revista de Infor-
mação Legislativa. Brasília, v. 22, n. 86, p. 15, abr/jun 1985.
15 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a sabedoria de vida. Trad. Gabriel 
Valladão Silva. Porto Alegre: L & PM, 2014, p. 165.
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‘interesse próprio esclarecido’, tanto em sua versão literal como 
em sua versão marxista mais sofisticada. Alguma experiência 
adicionada a um pouco de reflexão ensinam, pelo contrário, 
que ser esclarecido vai contra a natureza do interesse próprio. 
Tomemos como um exemplo da vida cotidiana o conflito or-
dinário de interesses entre inquilino e proprietário: o interesse 
esclarecido focalizar-se-ia em um edifício adequado à habita-
ção humana, mas este interesse é completamente diferente, e 
em muitos casos até mesmo oposto, ao interesse do proprie-
tário por lucro alto e ao interesse do inquilino por um alu-
guel baixo. A resposta comum de um árbitro, supostamente o 
porta-voz do ‘esclarecimento’, isto é, que a longo prazo o inte-
resse do edifício é o verdadeiro interesse de ambas as partes, 
deixa fora de consideração o fator tempo, que é de suprema 
importância para todos os envolvidos. O interesse próprio 
está interessado no eu, e o eu morre, muda-se ou vende a casa; 
por causa de sua condição mutável, quer dizer, fundamental-
mente por causa da condição humana da mortalidade, o eu 
qua eu não pode raciocinar em termos do interesse de longo 
prazo, quer dizer, o interesse de um mundo que sobrevive aos 
seus habitantes. A deterioração do edifício é uma questão de 
anos; um aumento no aluguel ou uma taxa de lucro tempora-
riamente baixa são uma questão para hoje ou para amanhã. E 
algo similar, mutatis mutandis, é certamente verdadeiro para 
conflitos trabalhistas e afins. Quando quer que se exija do in-
teresse próprio que ele ceda ao ‘verdadeiro’ interesse – isto é, 
o interesse do mundo enquanto distinto daquele do eu -, este 
sempre replicará: minha camisa está próxima, mas muito mais 
próxima está minha pele”16.

Esta mesma disposição de ânimo que faz de cada ser humano 
uma usina inesgotável de deveres para os semelhantes e um rosário 
de justificativas para si próprio e, eventualmente, os próprios com-
parsas17, não deixa de traduzir mais uma das tantas manifestações da 

16 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Trad. André Duarte. Rio de Janeiro: Re-
lume Dumará, 2000, p. 57.
17 SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a sabedoria de vida. Trad. Gabriel 
Valladão Silva. Porto Alegre: L & PM, 2014, p.183.
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Besta que, inesperadamente, salta do recôndito psicológico dos mais 
sensatos e vem a converter as decisões destes em meras racionaliza-
ções, como ocorre nesta descrição do personagem proustiano Barão 
de Charlus:

“Por mais que algumas belas palavras colorissem todos os seus 
ódios, sentia-se que, ainda que em seu discurso houvesse ora 
orgulho ofendido, ora um amor decepcionado, ou um rancor, 
sadismo, impertinência, uma ideia fixa, aquele homem era 
capaz de assassinar e de provar, à força de lógica e de hábeis 
palavras, que tivera razão em fazê-lo e que nem por isso era 
menos superior em cem côvados ao seu irmão, à sua cunhada 
etc.etc.”18.

Assim, não raro, a questão da legitimidade passa muito mais pela 
geração da sensação de conforto para os integrantes de determinadas 
camadas sociais cujo interesse, em dado momento histórico, vem a 
fazer-se “dominante”, do que propriamente pela realização de “valores”.

Este dado se colocará com maior clareza quando se estudar a 
relação entre a política econômica e os direitos humanos, em termos 
de legitimidade do regime que se instalou no Brasil em 1964.

2 possibilidades da política econômica

Dentre os temas que mais comparecem aos debates, a política 
econômica é um dos que encontram destaque evidente.

Isto porque se trata do “conjunto de medidas postas em prática 
para atingir objetivos econômicos” 19, marcadas, claro, pelo exercício 
de “poder”, de capacidade de determinar os termos das relações que 
se travam entre os sujeitos em busca da satisfação das respectivas  

18 PROUST, Marcel. o caminho de Guermantes. Trad. Fernando Py. Rio de Janei-
ro: Nova Fronteira, 2014, p. 630.
19 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômi-
co. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p.25.

etc.etc
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necessidades. Este conjunto de medidas voltar-se-á a atuar sobre 
os fatos econômicos fundamentais, isoladamente ou em conjunto, 
a partir de alguns ou da totalidade dos elementos desses fatos, e o 
respectivo exercício dar-se-á de modo que se aumentem ou se di-
minuam ou se preservem as situações dos sujeitos que deles partici-
pem. No âmbito privado, podem referir-se a formas de organização 
do processo produtivo pela divisão das tarefas no seio da empresa20, a 
concentração de poderes de mando mediante a redução dos poderes 
de voto de sócios minoritários21, a transferência a terceiros, sob o co-
mando do transmissor, do cuidado da comercialização dos produtos 
deste22, a transferência da gestão de recursos humanos e materiais 
ligados a atividades acessórias ou especializadas para terceiros à em-
presa23, da redução de gastos com a aquisição de insumos mediante 
o pagamento de uma renda, a busca de meios para o aumento da 
respectiva musculatura financeira mediante o concurso de recursos 
alheios, a atribuição de maior segurança aos créditos24. No âmbito 

20 MARTINS, Marcos Antonio Madeira de Mattos. Direito, novas tecnologias e o 
surgimento de uma Sociedade Asperger. In: SIMÃO FILHO, Adalberto et allii. Di-
reito e sociedade da informação – temas jurídicos relevantes. São Paulo: FMU/
Quartier Latin, 2012, p. 398-400; DORNELLES, Leandro do Amaral Dornelles de. 
A transformação do Direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2002, p. 97; NASSIF, 
Elaine Noronha. Fundamentos da flexibilização. São Paulo: LTr, 2001, p. 75.
21 COMPARATO, Fábio Konder. o poder de controle na sociedade anônima. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 122-5; MAGALHÃES, Agamenon. Abuso 
poder econômico. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 46, n. 124, p. 601, jul/set 1949.
22 REQUIÃO, Rubens. O contrato de concessão de venda com exclusividade. Re-
vista Forense. Rio de Janeiro, v. 69, n. 239, p. 7, jul/set 1972.
23 PRUNES, José Luís. trabalho terceirizado e composição industrial. Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 27; SILVA, Antônio Álvares da. Flexibilização das relações de tra-
balho. São Paulo: LTr, 2002, p. 43-4; GOMES NETO, Indalécio & BRITO, Rider 
Nogueira de. A terceirização no Brasil. Curitiba: Ithulia, 2012, p . 59; ROMITA, 
Arion Sayão. Política de emprego. Curitiba: Genesis, 1993, p. 52; SANTOS, Rodri-
go Coimbra. Relações terceirizadas de trabalho. Curitiba: Juruá, 2008, p. 102-4; 
EFING, Antonio Carlos. Prestação de serviços. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 35-6; CUNHA, Carlos Roberto. Flexibilização de direitos trabalhistas à 
luz da Constituição Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004, p. 214-5.
24 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1979, p. 82-4; OPITZ, Oswaldo & OPITZ, Sílvia Carlinda Barbosa. 
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público, podem ser referidas desde a abstenção pura e simples, pas-
sando pelos atos de orientação aos particulares, pelos atos de fisca-
lização, pela fixação de preços (máximos ou mínimos) ou de quotas 
a serem destinadas ao mercado interno ou ao exterior25, pela impo-
sição de maiores ou menores gravames tributários, pela exploração 
direta da atividade ou pela criação de empresas para atuarem, seja 
em concorrência com o particular, seja em caráter monopolístico26.

O caráter de alteração da situação jurídica que se identifica em 
cada uma das manifestações da política econômica pública conduz, 
necessariamente, a que esta seja considerada como um problema ju-
rídico, e não só político-econômico27. Também no âmbito da atua-

Alienação fiduciária em garantia. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 143; BUZAID, 
Alfredo. Ensaio sobre a alienação fiduciária em garantia. Revista dos tribunais. 
São Paulo, v. 58, n. 401, p. 19, mar 1969; GOMES, Orlando. Alienação fiduciária 
em garantia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 31-2; WALD, Arnoldo. Da 
alienação fiduciária. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 58, n. 400, p. 25, fev 1969; 
RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia fiduciária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1975, p. 53; ANDRADE, José Alfredo Ferreira de. Da alienação fiduciária em 
garantia. São Paulo: LEUD, 1970, p. 37; FORSTER, Nestor José. Alienação fidu-
ciária em garantia. Porto Alegre: Sulina, 1970, p. 32; SILVA, Luiz Augusto Beck 
da. Alienação fiduciária em garantia. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 36; GUI-
MARÃES, Jackson Rocha. Aspectos da alienação fiduciária em garantia. Revista 
Forense. Rio de Janeiro, v. 69, n. 239, p. 329, jul/set 1972.
25 FAGUNDES, Miguel Seabra. Intervenção do Estado na ordem econômica – fi-
xação do preço do açúcar. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 50, n. 147, p. 68, 
maio/jun 1953; NUNES, José de Castro. Instituto do Açúcar e do Álcool. Revista 
Forense. Rio de janeiro, v. 50, n. 150, p. 94, Nov/dez 1953.
26 SILVA, Carlos Medeiros. Intervenção no domínio econômico – competência da 
União e do Estado – fixação de preço. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 60, n. 203, 
p. 54, jul/set 1963; VIEIRA, Zacarias Amaral. Intervenção do Estado no domínio 
econômico. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 50, n. 162, p. 395-6, nov/dez 1955; 
CAVALCANTI, Themístocles Brandão. A ordem econômica na Constituição. Re-
vista Forense. Rio de Janeiro, v. 46, n. 122, p. 341, mar/abr 1949.
27 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. A intervenção do Estado na ordem 
econômica. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 3, n. 11, p. 9, jan/jun 1970; 
OLIVEIRA, Fernando Antonio Albino de. Limites e modalidades da intervenção 
do Estado no domínio econômico. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 7,  
n. 37/38, p. 60, jan/jun 1976; NONATO, Orosimbo. Empresas de mineração – na-
cionalidade das pessoas jurídicas – a Constituição e o Código de Minas. Revista 
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ção do poder econômico privado, o que se tem não é apenas uma 
questão de estratégia mais eficiente para os negócios prosperarem, 
pois “el orden jurídico del Estado, bajo cuya protección tiene lugar 
la vida económica, puede desarrollarla o detenerla en sus distintas 
direcciones”28.

Se, qualquer que seja a fonte do poder econômico, pública ou 
privada, a política econômica se apresenta como um problema es-
sencialmente jurídico, além de “político” e “econômico”, os elementos 
que comparecem na composição da relação jurídica, definindo as po-
sições dos sujeitos – o direito subjetivo, como posição de vantagem, o 
dever jurídico, enquanto posição de subordinação, o direito objetivo, 
enquanto fonte do vínculo entre os interesses contrapostos – deverão 
ser, também, considerados presentes neste campo.

E, em se tratando de direitos subjetivos, tomam-se em conside-
ração desde aqueles que digam respeito a microconflitos de interes-
ses, em que se tenha, por exemplo, a questão da tutela de direitos de 
crédito contra os efeitos da desvalorização da moeda, até aqueles que 
dizem respeito à própria proteção do ser humano enquanto ser dota-
do de dignidade, enquanto fim em si mesmo, que são, precisamente, 
os direitos humanos29.

Como, por vezes, o simples fato de haver referência a estes di-
reitos já lança sobre o expositor a suspeita de proceder à realização de 

Forense. Rio de Janeiro, v. 60, n. 202, p. 37-8, abr/jun 1963; ANTUNES, João Pinto. 
Intervenção na ordem econômica e social – lei agrária municipal – imposto de 
indústria e profissões. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 51, n. 173, p. 102-3, set/
out 1954; AZAMBUJA, Darcy. Empresa de mineração – faixa de fronteira – es-
trangeiro. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 48, n. 135, p. 390-1, maio/jun 1951; 
ESPÍNOLA, Eduardo. Controle de preços – intervenção do Estado na ordem eco-
nômica. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 44, n. 112, p. 338, jul/set 1947.
28 “A ordem jurídica do Estado, sob a qual a vida econômica tem lugar, pode de-
senvolvê-la ou detê-la em suas distintas direções” (tradução livre) - JELLINEK,  
Georg. teoria general del Estado. Trad. Fernando de los Ríos Urruti. Buenos Ai-
res: Albatros, 1943, p. 90.
29 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012, p. 109.
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uma militância voltada à capitalização do sentimentalismo público, é de 
todo conveniente realizar uma digressão mais aprofundada sobre eles.

3 Questões dos direitos humanos

Raramente se correm tantos riscos de se dizer “mais do mes-
mo” – ainda que haja sobre ele as mais variadas concepções, tal como 
em matéria possessória – quanto no tratamento geral da questão dos 
“direitos humanos”.

Vale ter presente, antes que se venha a trazer a objeção conhe-
cida segundo a qual se trataria de um modismo exótico, estranho à 
tradição do pensamento jurídico brasileiro e voltado a embotar a 
nossa capacidade de defesa contra os inimigos de tudo o que sem-
pre representou o cimento da nossa sociedade com um inadequado 
“juridismo”30, a ponderação constante em pronunciamento, ampla-
mente documentado, exarado pela Consultoria Jurídica do Itamaraty:

“A melhor doutrina e tradição do Brasil militam em favor da 
proteção internacional dos direitos humanos. Em diversas 
ocasiões, a partir dos anos quarenta, manifestou-se o Brasil 
neste sentido e tomou a iniciativa de apresentar projetos (aci-
ma referidos e descritos – cf. supra). O Brasil teve participação 
ativa na fase legislativa de elaboração dos atuais instrumen-
tos de proteção internacional dos direitos humanos. Somente 
a partir dos anos setenta afastou-se o Brasil de sua tradição 
jurídico-diplomática”31.

Comparecem, como expressões de negação, desde a escarninha 
“direitos humanos para humanos direitos”, erguida por todos aqueles 
que, consciente ou inconscientemente, estão imbuídos de haverem 

30 PESSOA, Mário. Direito da segurança nacional. São Pàulo/Rio de Janeiro: 
Revista dos Tribunais/Biblioteca do Exército, 1971, p. 274.
31 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direi-
tos humanos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 560.
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descoberto a chave da segura distinção entre o Bem e o Mal, ou que 
reduzem a própria atribuição de personalidade ao indivíduo como 
uma recompensa pela prática de “boa conduta”32.

Também quando se concebe o ser humano enquanto simples 
engrenagem da comunidade, soa “natural” uma situação como a que 
foi estabelecida pela Lei alemã de 28 de junho de 1935, pela qual “na 
falta de uma lei, podia o juiz impor uma pena se o ‘sentimento são do 
povo’ assim o exigisse”33, sem contar com a expressão de um adversá-
rio da Revolução Francesa, dela contemporâneo:

“Les droits du peuple proprement dit, partent assez souvent de 
la concession des Souverains, et dans ce cas il peut en conster 
historiquement; mais les droits du souverain et de l’aristocratie, 
du moins les droits essentiels, constitutifs et radicaux, s’il est 
permis de s’exprimer ainsi, n’ont ni date ni auteurs”34.

A quantos pensem, outrossim, identificar a preocupação com 
os direitos humanos com um compromisso com visões tributárias 
do marxismo, basta recordar que a caracterização dos direitos indi-
viduais enquanto voltados a uma visão puramente formalística do 
indivíduo, mas concretamente direcionados à proteção do proprie-
tário e à atribuição de um título de legitimidade à possibilidade de 
exploração do trabalho alheio35, conduziu o bolchevismo a sustentar 
o desaparecimento dos valores individuais da sociedade burguesa e a 

32 MENDONÇA, Jacy de Souza. o curso de filosofia do Direito do Professor 
Armando Câmara. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1999, p. 182.
33 AZEVEDO, Plauto Faraco. Limites e justificação do poder do Estado. Petró-
polis: Vozes, 1979, p. 123.
34 “Os direitos do povo, propriamente ditos, partem frequentemente muito mais 
da concessão dos soberanos, e neste caso podem ser situados historicamente, mas 
os direitos do soberano e da aristocracia, pelo menos os direitos essenciais, cons-
titutivos e basilares, se for permitido deste modo dizer, não têm nem autor nem 
datação” (tradução livre) - MAISTRE, Joseph de. Considerations sur la France. In: 
MAISTRE, Joseph. oeuvres. Paris: A. Montrouge, 1841, t. 1, p. 47.
35 MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Manifesto of the communist party. Transl. 
Samuel Moore. London: Encyclopaedia Britannica, 1952, p. 426.
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substituição deles pelos valores sociais da civilização de massa36.
Na concepção positivista, considerando que “o direito dos in-

divíduos, tanto sobre si mesmos como sobre as coisas, somente pode 
ser determinado graças a compromissos e concessões mútuas”37, as 
situações jurídicas passam a ser consideradas merecedoras de prote-
ção na exata medida do que contribuam para o fortalecimento da so-
lidariedade social, e não enquanto geradoras de direitos subjetivos38, 
vez que, na realidade, a solidariedade pressupõe deveres recíprocos 
entre os membros do corpo social39.

Para não se deixarem dúvidas de que a preocupação com direi-
tos, com posições de vantagem do ser humano asseguradas juridica-
mente, nada teria de estranho ou ofensivo à tradição ocidental, mas, 
antes, seria a ela essencial, cabe dar a palavra ao jurista mais citado e 
criticado e menos lido do século XX, cuja matriz weberiana é inequí-
voca e cuja procura pelas características que seriam comuns a todos 
os ordenamentos, qualquer que fosse a respectiva matriz ideológica:

“A essência do direito subjectivo, que é mais do que o sim-
ples reflexo do dever jurídico, reside em que uma norma con-
fere a um indivíduo o poder jurídico de fazer valer, através 
de uma acção, o não cumprimento de um dever jurídico. É 
a esta norma jurídica que nós nos referimos quando, nas pá-
ginas subsequentes – seguindo a terminologia tradicional –, 
falamos de um direito subjectivo no sentido técnico como de 
um poder jurídico conferido a um indivíduo. A estatuição de 
tais direitos subjectivos não é – como a estatuição de deve-
res jurídicos – uma função essencial do direito objectivo. Ela 

36 CARR, Edward Hallett. The soviet impact on the western world. New York: 
The MacMillan Company, 1949, p. 99.
37 DURKHEIM, Émile. A divisão do trabalho social. Trad. Carlos Alberto Ribeiro 
de Moura. In: GIANNOTTI, José Arthur [org.]. os pensadores – Durkheim. São 
Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 64.
38 DUGUIT, Léon. traité de Droit Constitutionnel. Paris: Boccard, 1927, t. 1,  
p. 301-2.
39 COMTE, Pierre-Auguste. Catecismo positivista. In: GIANNOTTI, José Arthur 
[org.]. os pensadores – Comte. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 279.
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representa uma conformação possível mas não necessária do 
direito objectivo, uma técnica de que o direito se pode servir, 
mas de que não tem necessariamente de servir-se. É a técni-
ca específica da ordem jurídica capitalista, na medida em que 
garante a instituição da propriedade privada e, por isso, toma 
particularmente em consideração o interesse particular”40.

A valorização do “indivíduo” enquanto merecedor de respei-
to em virtude de sua própria condição de ser humano representa, 
num certo sentido, uma ruptura com a visão medieval acerca de o 
ser humano somente merecer atendimento quando cumprisse ade-
quadamente o papel que lhe fora prescrito pela ordem estabelecida41: 
até então, “o indivíduo singular é essencialmente um objeto do poder 
ou, no máximo, um sujeito passivo. Mais do que de seus direitos, a 
tratadística política fala dos seus deveres”42.

Quando se atribui personalidade ao ser humano em razão de 
sua própria condição humana, entretanto, tanto os “vis” quanto os 
“honrados” passam a ser considerados sujeitos de direito, de tal sor-
te que se passa a perceber que não é em função de um indivíduo 
ser enquadrável, em princípio, como “pessoa de bem” que estará a 
salvo de sofrer algum tipo de constrangimento por parte do Poder 
Público – até porque o simples fato de se ter virtudes não implica, 
necessariamente que estas venham a ser reconhecidas, e o critério 
da simpatia por parte de quem detém o poder é absolutamente 
imponderável43; “cair nas boas graças é uma questão de sorte”44 –, e 
que, justamente para se evitarem abusos e arbitrariedades, basta ser 

40 KELSEN, Hans. teoria pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. Coim-
bra: Arménio Amado, 1974, p. 197.
41 JERÓNIMO, Patrícia. os direitos do homem à escala das civilizações. Coim-
bra: Almedina, 2001, p. 204-5.
42 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campus, 1992, p. 58.
43 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988, p. 153; BENTHAM, Jeremy. Los princípios de la moral y de la 
legislación. Trad. Margarita Costa. Buenos Aires: Claridad. 2008, p. 28.
44 GRACIÁN, Baltasar. A arte da prudência. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo: 
Martin Claret, 2001, p. 130.
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“humano” para que alguém se torne “pessoa” e tenha acesso, pois, 
à ordem jurídica45. Esta última concepção constitui contribuição do 
iluminismo à compreensão da dignidade do ser humano enquanto 
fim em si mesmo46, de tal sorte que, mesmo quando eventualmen-
te perpetre alguma infração, somente venha a ser punido de acordo 
com a lei, seja no que diz respeito à sanção aplicável, seja no que diz 
respeito à forma de sua aplicação, seja no que diz respeito à própria 
verificação da prática da infração, até porque o estado de “inocência 
absoluta, total” é inexistente47:

“Num conhecimento dirigido às normas jurídicas não são to-
mados em consideração – nunca é demais acentuar isto – os 
indivíduos como tais, mas apenas as acções e omissões dos 
mesmos, pela ordem jurídica determinadas, que formam o 
conteúdo das normas jurídicas” 48.

Não há como negá-la em sua substância, seguindo a li-
nha de considerar a personalidade uma recompensa por “bom  

45 LASKI, Harold J. A grammar of politics. London: George Allen & Unwin, 1951, 
p. 128; SALGADO, Joaquim Carlos. A ideia de justiça em Kant – seu fundamen-
to na liberdade e na igualdade. Belo Horizonte: UFMG/PROED, 1986, p. 251-2; 
ANTUNES, Eduardo Muylaert. Natureza jurídica da Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 61, n. 446, p. 29, dez 1972.
46 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Guido 
Antonio de Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009, p. 259-261; TRINDADE, Anto-
nio Augusto Cançado. tratado de Direito Internacional de Direitos Humanos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, v. 2, p. 64; PASSOS, Darcy Paulillo & 
ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de. O conteúdo social dos direitos huma-
nos e o Estado de Direito. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 67, n. 518, p. 270, 
dez 1978; BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito 
Constitucional contemporâneo. Belo Horizonte: Forum, 2013, p. 76-7; FACHIN, 
Melina Girardi. Fundamentos dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 
2009, p. 49; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 103; RAMOS, André de Carvalho. Curso 
de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 87.
47 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988, p. 270.
48 KELSEN, Hans. teoria pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. Coim-
bra: Arménio Amado, 1974, p. 237.
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comportamento”, e, simultaneamente, dizer-se em defesa dos va-
lores em nome dos quais se realizaram as grandes revoluções do 
século XVIII: é tão essencial a estes últimos a identificação do ser 
humano, só por ostentar esta mesma condição, como sujeito de di-
reitos quanto o é a crença na ressurreição de Jesus para um cristão, 
uma vez que “a afirmação dos direitos do homem, antes puramente 
doutrinal no pensamento jusnaturalista e depois prático-política 
nas Declarações do fim do século XVIII, representa uma inversão 
radical na história secular da moral”49.

As correntes que controvertem acerca da existência de gera-
ções ou dimensões de direitos, ou da respectiva exigibilidade em fun-
ção da respectiva natureza, ou da existência de complementariedade 
ou de unidade entre os direitos, todas elas, enfim, têm como pressu-
posto a contribuição iluminista por último referida. Concepção, esta, 
que encontrou um dos mais hábeis “revisores” num dos artífices dos 
principais documentos antiliberais pátrios do século XX:

“A liberdade na organização corporativa é limitada na su-
perfície e garantida em profundidade. Não é a liberdade do  

49 BOBBIO, Norberto. teoria geral da política. Trad. Daniela Beccaccia Versia-
ni. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 476; SILVEIRA, José Neri da. Reflexão sobre 
uma ordem de liberdade e justiça. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 18,  
n. 74, p. 31-2, abr/jun 1985; FELONIUK, Wagner Silveira. A Constituição de Cá-
diz – análise da Constituição Política da Monarquia Espanhola de 1812. Porto 
Alegre: DM Editora, 2014, p. 58-9; FAGUNDES, Miguel Seabra. Desenvolvimento 
e instituições políticas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 29, 
n. 117, p. 25, jul/set 1974; TELLES JÚNIOR, Goffredo da Silva. Abrangência dos 
direitos humanos. In: CONGRESSO DE ADVOGADOS PRÓ-CONSTITUINTE. 
Anais. São Paulo: OAB/SP, 1983, p. 240-1; PASSOS, Darcy Paulillo & ALMEIDA, 
Fernando Henrique Mendes de. O conteúdo social dos direitos humanos e o 
Estado de Direito. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 67, n. 518, p. 269, dez 1978; 
FACHIN, Melina Girardi. Fundamentos dos direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2009, p. 42-3; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos funda-
mentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 43-4; HELLER, Hermann. 
teoria do Estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1968,  
p. 151-2; SCHMITT, Carl. o conceito do político – teoria do partisan. Trad. Ge-
raldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 66.
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individualismo liberal. É a liberdade de iniciativa individual 
dentro do quadro da corporação”50.

Embora não seja propriamente uma visão filosófica, com pres-
supostos coerentemente amarrados, não se pode deixar de reportar 
uma concepção amplamente difundida em meio ao senso comum e 
que se poderia denominar “byronismo ético”:

“Toda questão ética termina por se reduzir a uma apreciação 
estética: a transgressão, a afirmação de uma individualidade 
superior e orgulhosamente consciente de sua superioridade – 
tais coisas são belas em si e por serem belas são boas. [...] Nada 
mais distante dos ideais democráticos da Revolução Francesa 
do que a rebeldia ‘satânica’ de Byron: igualdade e fraternidade 
para ele representam pouco mais do que palavras sonoras e 
grandiloquentes; e liberdade é algo que só cabe ao indivíduo 
excepcional, que a conquista para si por meio de um gesto de 
afirmação da própria vontade”51. 

Note-se que não se está, aqui, a apontar para a correção ou 
incorreção, sob o ponto de vista ético, das posições em si mesmas, 
mas tão-somente a auxiliar a adequada identificação dos referenciais 
axiológicos em face de cada uma delas.

4 relações entre a legitimidade do regime  
 instalado em 1964, a política econômica e os  
 direitos humanos

À época da Guerra Fria, a relação entre a política econômica 

50 CAMPOS, Francisco. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Revista Forense, 
1942, p. 316; FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. A intervenção do Estado na 
ordem econômica. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 3, n. 11, p. 8, jan/jun 1970.
51 BRITTO, Paulo Henriques. O romântico neoclássico. In: BYRON, George Gor-
don, Lord. Beppo: uma história veneziana. Trad. Paulo Henriques Britto. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2014, p. 34-5.



Revista de Direito e Política82

estatal e os direitos humanos punha-se com muita evidência, no 
sentido de que muitos dentre eles foram considerados merecedores de 
serem sacrificados em nome do binômio segurança/desenvolvimento.

O temor da ameaça vermelha, que perpassava a classe média 
brasileira de então52, mais o problema de uma inflação galopante,  

52 Maluf, Sahid. teoria geral do Estado. São Paulo: Sugestões Literárias, 1978,  
p. 379; Bastos, Celso Ribeiro & Martins, Ives Gandra da Silva, Comentários à 
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 1, p. 318-9; Ferreira Filho, 
Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 
1977, v. 1, p. 16; Jacques, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1983, p. 81-2; Batalha, Wilson de Souza Campos. Introdução ao 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, v. 2, p. 767; Galves, Carlos. Ma-
nual de economia política atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983, p. 
46; Ferraz, Manoel de Figueiredo. A segurança nacional e o Ministério Público. In: 
Congresso do Ministério Público de São Paulo, 1º. Anais. São Paulo: 1971, p. 215; 
Duarte, Arnaldo Rodrigues. Regimes políticos contemporâneos. Revista de Direi-
to da Procuradoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 
13, 1975; Viana Filho, Luís. o governo Castello Branco. Rio de Janeiro: Biblioteca 
do Exército/José Olympio Editora, 1975, v. 2, p. 408; Sarasate, Paulo. A Consti-
tuição do Brasil ao alcance de todos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1968, p. 26; 
Pereira, Caio Mário da Silva. Reformulação da ordem jurídica e outros temas. 
Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 116; Costa, Dilvanir José da. Sistema de Direito 
Civil à luz do novo Código. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 685; Zenun, Augusto. 
Legislação agrária e sua aplicação. Rio de Janeiro: Forense, [s/d], p. 13-14; Lamar-
ca, Antônio. Contratos individuais de trabalho. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 1969, p. 418-420; Rocha, Lauro Lacerda & Lacerda, Carlos Alberto de Melo. 
Comentários ao Código de Mineração do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1983,  
p. 117; Silva, Carlos Medeiros. O Ato Institucional e a elaboração legislativa. Re-
vista Forense. Rio de Janeiro, v. 60, n. 207, p. 5, jul/set 1964; Meirelles, Hely Lopes. 
Poder de polícia e segurança nacional. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 61,  
n. 445, p. 296, nov 1972; Poletti, Ronaldo Rebello de Britto. A Revolução de 1964 e 
a ordem jurídica. Arquivos do Ministério da Justiça. Rio de Janeiro, v. 35, n. 146,  
p. 46-7, abr/jun 1978; Cotrim Neto, Alberto Bittencourt. O poder de polícia, o de-
senvolvimento e a segurança nacional. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 
v. 20, n. 77, p. 370, jan/mar 1983; Novelli, Flávio Bauer. A relatividade do conceito 
de Constituição e a Constituição de 1967. Revista de Direito Administrativo. Rio 
de Janeiro, v. 21, n. 88, p. 11, abr/jun 1967; Franco Sobrinho, Manoel de Oliveira.  
A segurança interna nas Cartas Constitucionais do Brasil. Revista de Direito 
Público. São Paulo, v. 3, n. 10, p. 33, out/dez 1969; Russomano, Rosah. Lições 
de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: José Konfino, 1970, p. 116; Silva, Pau-
lo Napoleão Nogueira da. Direito Constitucional do Mercosul. Rio de Janeiro:  
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colocavam muito clara na visão da população a existência de dois la-
dos, o dos “amigos” e o dos “inimigos”, sendo que a identificação des-
tes é que possibilitaria o estabelecimento de uma espécie de “unidade 

Forense, 2000, p. 310-1; Giglio, Wagner. Justa causa. São Paulo: LTr, 1986, p. 303-4; 
Fragoso, Heleno Cláudio. Advocacia da liberdade. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 
p. 5-6; Souza Júnior, Cezar Saldanha. A crise da democracia no Brasil. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1978, p. 39; Cunha, Fernando Whitaker da. Direito Constitucional 
do Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1990, p. 96; Mendonça, Jacy de Souza. o cur-
so de filosofia do Direito do Professor Armando Câmara. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1999, p. 16-7; Brossard, Paulo. oposição. Porto Alegre: L & PM, 
1975, p. 22; Buzaid, Alfredo. Rumos políticos da Revolução brasileira. Arquivos do 
Ministério da Justiça. Rio de Janeiro, v. 28, n. 113, p. 4-5, mar 1970; Reale, Miguel. 
Problemas institucionais do Estado contemporâneo. Arquivos do Ministério da 
Justiça. Rio de Janeiro, v. 29, n. 124, p. 43-4, dez 1972. Cf. Heliodoro, Affonso. 
JK – exemplo e desafio. Brasília: Thesaurus, 1991, p. 110-2 e 120; Ribeiro, Darcy. 
Confissões. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 458-9; Ruschel, Ruy Ruben. 
Pressupostos e características do Ato Institucional. Revista Jurídica. Porto Alegre, 
v. 11, n. 66, p. 47-8, 1964; Preta, Stanislaw Ponte. FEBEAPÁ – 2. Rio de Janeiro: 
Sabiá, 1966, p. 9; Silva, Justino Adriano Farias da. Pequeno opúsculo sobre a vida 
e obra de Pontes de Miranda. Porto Alegre: ETS, 1981, p. 37-9; Moll, Jacqueline & 
Fischer, Nilton Bueno. Pedagogias nos tempos do orçamento participativo em Por-
to Alegre. In: Plures. Por uma nova esfera pública – a experiência do orçamento 
participativo. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 148; Abreu, Hugo. o outro lado do po-
der. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979, p. 107-8 e 116-7; Rocha, Manoel André 
da. Cedam as armas à toga. Revista Jurídica. Porto Alegre, v. 13, n. 73, p. 237, 1966; 
Ricarte, Antônio Otávio Sá. O papel da diplomacia no combate internacional ao 
racismo. In: Plures. os rumos do Direito Internacional dos Direitos Humanos 
– ensaios em homenagem ao Professor Antônio Augusto Cançado trindade. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2005, t. 5, p. 439-440; Moraes Filho, Evaristo 
Sindicato e sindicalismo no Brasil desde 1930. In: Plures. As tendências atuais do 
Direito Público – estudos em homenagem ao Professor Afonso Arinos de Mello 
Franco. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 216-7; Gomes, Orlando & Gottshalk, El-
son. Curso de Direito do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1968, p. 508; Nasci-
mento, Amauri Mascaro Direito sindical. São Paulo: LTr, 1986, p. 64-5; Oliveira, 
Francisco Antônio. Comentários aos enunciados do tSt. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 364-6; Aronne, Ricardo Por uma nova hermenêutica dos di-
reitos reais limitados. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 385-392; Neves, Marcelo. 
Princípio e regra: do juiz Hidra ao juiz Iolau. In: Plures. Direito: teoria e experiên-
cia – estudos em homenagem a Eros Roberto Grau. São Paulo: Malheiros, 2013, 
t. 2, p. 1.161; William, Wagner. o soldado absoluto – uma biografia do Marechal 
Henrique Lott. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2005, p. 387-395.
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nacional”, consoante doutrina que vicejou na Alemanha do Entre-
-Guerras e fez fortuna, desde o Estado Novo, entre nós:

“O inimigo político não tem que ser moralmente mau, não 
precisa ser esteticamente feio; ele não tem que se apresentar 
como concorrente econômico e, talvez, pode até mesmo pare-
cer vantajoso fazer negócios com ele. Ele é precisamente o ou-
tro, o desconhecido e, para sua essência, basta que ele seja, em 
um sentido existencialmente algo diferente e desconhecido, 
de modo que, em caso extremo, sejam possíveis conflitos com 
ele, os quais não podem ser decididos nem através de uma 
normalização geral empreendida antecipadamente, nem atra-
vés de um terceiro ‘não envolvido’ e, destarte, ‘imparcial’”53.

O engajamento mais profundo na Guerra Fria, como se sabe, 
no Brasil, deu-se por ocasião da deposição do Governo de João Gou-
lart e a instalação do regime dos Generais Presidentes, em que a tôni-
ca seria basicamente o combate ao populismo com a implementação 
de uma política econômica voltada a fortalecer o mercado de capitais:

“Durante o período de 1968-1974, a economia brasileira 
passou por um boom: o denominado ‘milagre econômico’. 
A partir de 1967, o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
visou expandir as exportações, a manutenção de preços de 
alimentos acessíveis e a redução da emigração da população 
rural. O regime militar procuraria, até certo ponto, assegurar 
a continuação da estratégia de desenvolvimento nacional do 
período anterior. Paralelamente, setores amplos da sociedade 
se opuseram e resistiram à repressão. É assim que, a partir de 
1969, a ditadura demonstra um nível mais elevado de repres-
são. Um aumento nas exportações resultou da política agressi-
va do Governo de taxar e creditar incentivos para favorecer as 
exportações. A economia continuou a crescer (em 1973 ape-

53 SCHMITT, Carl. o conceito do político – teoria do partisan. Trad. Geraldo de 
Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 28; SOLON, Ari Marcelo. A soberania 
como problema da norma jurídica e da decisão. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris, 1997, p. 14.
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nas o PIB cresceu 14% e a balança comercial foi equalizada). 
Esse milagre econômico ajudou o governo militar a criar um 
senso de euforia patriótica relacionado à ideia de crescimento 
e ao destino do Brasil (o sucesso da seleção de futebol tam-
bém ajudou), de forma que o regime conseguiu obter apoio e 
alguma legitimidade dos protagonistas chaves na vida econô-
mica e política do país, ao mesmo tempo em que ocorriam as 
mais graves violações de direitos humanos. O chamado ‘Pacto 
Autoritarismo/Modernização’ de 1964 estava explícita e efeti-
vamente funcionando. Na realidade, particularmente durante 
o Governo de Médici, com o grande desempenho econômico 
e a estabilidade durante estes anos, a burguesia brasileira e a 
classe média pareciam ter-se beneficiado do regime, aceitando 
e legitimando o autoritarismo. Fica evidente como a barganha 
autoritária acima explicada funcionou: as liberdades políticas 
reduzidas em troca de benefícios públicos. Mas o milagre eco-
nômico também teve outra face. Apesar dos 20% da popula-
ção mais pobre do Brasil controlarem 3,8% da renda nacional 
do país em 1960, em 1970 esse número foi 3,2% e, ao final 
dos anos 70, foi de apenas 2,8% da renda nacional. De acordo 
com a Comissão das Nações Unidas para a América Latina, 
em 1969 o Brasil detinha o mais alto grau de desigualdade na 
região. Apesar das empresas e dos bancos terem recebido su-
perlucros, havia uma superexploração nos níveis assalariados 
mais baixos. Este sistema de marginalização precisava manter 
as massas reprimidas para alcançar suas metas de distribui-
ção. Devido principalmente a salários distorcidos, esse cresci-
mento econômico nunca se estendeu às camadas inferiores da 
população. Na realidade, a concentração de renda aumentou e 
a qualidade de vida permaneceu inalterada para a maioria da 
população”54.

54 BOHOSLAVSKY, Juan Pablo & TORELLY, Marcelo. Cumplicidade financeira 
na ditadura brasileira: implicações atuais. In: PIOVESAN, Flávia & SOARES, Inês 
Virgínia Prado [org.]. Direitos humanos – atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 
p. 86-8; MOLL, Luíza Helena. Externalidades e apropriação: projeções do Direi-
to Econômico sobre a Nova Ordem Mundial. In: CAMARGO, Ricardo Antonio 
Lucas [org.]. Desenvolvimento econômico e intervenção do Estado na ordem 
constitucional – estudos jurídicos em homenagem ao Professor Washington 
Peluso Albino de Souza. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1995, p. 145; GON-
ÇALVES, Vanessa Chiari. tortura e cultura policial no Brasil contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 114.
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O que emerge da cita anterior é justamente que, para a per-
cepção do homem comum, importam menos as “liberdades públi-
cas”, propriamente ditas, que a mais fácil acessibilidade a bens de 
consumo, dando razão à proposição de que “os homens geralmente 
– pelo menos enquanto estejam razoavelmente bem ou até mesmo 
bem – amam a ilusão de uma tranquilidade sem perigo e não tole-
ram ‘agourentos’”55. Isto porque as “liberdades públicas” têm um ca-
ráter de “abstração”, em face dos móveis bem concretos traduzidos na 
aquisição de bens, especialmente quando se toma em consideração o 
papel que o padrão de consumo por vezes desempenha, em termos 
de prestígio ou de ascensão social, para os indivíduos56. A base para 
tal raciocínio estaria numa percepção externada por um líder orien-
tal, reportada embora não subscrita por um dos mais respeitados 
economistas da atualidade, no sentido de que “como as pessoas têm 
razão para querer eliminar, antes de mais nada, a privação econômi-
ca e a miséria, têm razão suficiente para não fazer caso das liberdades 
políticas”57. Neste sentido, mais uma vez se revela a lucidez da obser-
vação de um dos poucos pensadores que não se mostraram tributá-
rios do otimismo quanto ao compromisso com tais ou quais ideais se 
colocar como o móvel das ações do homem civilizado, colocando a 
questão, antes, no ceder ao motivo mais forte:

“A faculdade deliberativa não tem, dizendo-se a verdade, outro 
efeito senão o de provocar o conflito, muitas vezes assaz pe-

55 SCHMITT, Carl. o conceito do político – teoria do partisan. Trad. Geraldo de 
Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 71.
56 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econô-
mico. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 577; ELIAS, Norbert. A sociedade de corte. 
Trad. Pedro Süssekind. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 111; COSTA, Geraldo 
Faria Martins. Superendividamento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 88; 
MACHADO NETO, Antonio Luís. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 1987, 
p. 263; CATHARINO, José Martins. A “Questão Social” no pensamento de Arthur 
Koestler. Ltr. São Paulo, v. 47, n. 9, p. 1.062, set 1983.
57 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 196.
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noso, entre os vários motivos, precedido da irresolução, cujo 
campo de batalha é a alma e a inteligência total do indivíduo. 
De fato, ele deixa que cada motivo demonstre várias vezes a 
própria força sobre a vontade, contrabalançando com todos 
os outros, de tal modo que a vontade venha a encontrar-se  
na mesma situação de um corpo no qual diferentes forças 
agem em direções diversas, até que um motivo mais forte 
obriga os outros a pedir-lhe lugar, ficando só, determinando 
a própria vontade”58.

Considerando que o sistema tributário existente sob a Consti-
tuição de 1946 era estruturado de modo que os impostos por vezes 
se diferenciavam pela roupagem jurídica mas não pelo respectivo 
conteúdo econômico, rendendo ensejo a uma multiplicidade e acu-
mulação de incidências, uma das primeiras medidas, que teve como 
escopo articular a política fiscal à política de atração de capitais, foi a 
Emenda Constitucional n. 18, de 1965, que passou a classificar os im-
postos com referência à respectiva base econômica e sob cuja égide 
veio à luz do ainda hoje vigente Código Tributário Nacional59.

O mesmo espírito presidiu a alteração da legislação concernen-
te ao mercado de capitais e ao sistema financeiro nacional, buscando 
reduzir a velocidade da circulação da moeda, aumentando a poupan-
ça interna, para obter a formação de grandes blocos empresariais ap-
tos a conseguirem a denominada “economia de escala”, promovendo 
“a facilidade e segurança do crédito que, por sua vez, refletir-se-á no 

58 SCHOPENHAUER, Arthur. o livre arbítrio. [s/t]. São Paulo: Ed. Formar, 1975 
[?], p. 64.
59 MAIA, J. Motta. Comentários ao Código tributário nacional. São Paulo: Re-
vista dos Tribunais, 1972, p. 25; VEIGA, Gláucio. Introdução à política fiscal. Re-
cife: Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco, 
1970, p. 55; BECKER, Alfredo Augusto. teoria geral do Direito tributário. São 
Paulo: Saraiva, 1963, p. 8-9; MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de Di-
reito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 78; VEIGA, Clovis de Andrade. 
o sistema tributário na Constituição de 1967. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1972, p. 64.
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equilíbrio financeiro das empresas e, de consequência, do desenvol-
vimento econômico do país”60.

Por outro lado, também se verificou, com o escopo de arredar 
perplexidades acerca da organização administrativa, entravada por 
uma série de “costumes” que emperravam o próprio processo deci-
sório – o que se mostrava indispensável a um Governo que pretendia 
marcar sua presença na história pela realização de obras públicas de 
vulto, como a Transamazônica -, a realização de uma reforma me-
diante o Decreto-lei n. 200, de 1967, até os dias atuais vigente, que, 
entre outras providências, estabeleceu um embrião de disciplina das 
licitações e distinguiu as autarquias, as empresas públicas, as socieda-
des de economia mista e as fundações, parametrando não somente a 
administração federal como a dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios61.

O escoamento de bens de consumo duráveis mediante o em-
prego da alienação fiduciária em garantia auxiliava a tolerar a equipa-
ração do devedor fiduciário ao depositário infiel62, o depósito mensal 

60 QUEIROZ, José Wilson Nogueira de. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1982, p. 177; LIMA, Osmar Brina. Responsabilidade civil do administra-
dor da sociedade anônima. Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 29; COMPARATO, Fá-
bio Konder. Ensaios e pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 220-1; CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei das sociedades anô-
nimas. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 1, p. 20-1; MARTINS, Fran. Comentários à lei 
das sociedades anônimas. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 5-6.
61 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1984, p. 628; FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. 
Comentários à reforma administrativa federal. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 53-4.
62 ALVES, José Carlos Moreira. Da alienação fiduciária em garantia. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1979, p. 173-4; OPITZ, Oswaldo & OPITZ, Sílvia Carlinda Barbosa. 
Alienação fiduciária em garantia. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 196-7; BUZAID, 
Alfredo. Ensaio sobre a alienação fiduciária em garantia. Revista dos tribunais. 
São Paulo, v. 58, n. 401, p. 27, mar 1969; GOMES, Orlando. Alienação fiduciária 
em garantia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, p. 120-1; WALD, Arnoldo. Da 
alienação fiduciária. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 58, n. 400, p. 29, fev 1969; 
RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia fiduciária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1975, p. 470-1; ANDRADE, José Alfredo Ferreira de. Da alienação fiduciária em 
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de quantias a título de fundo de garantia por tempo de serviço servia 
como um lenitivo para aquele que sabia que, nem que trabalhasse 
por vinte anos para o mesmo empregador, estaria livre de ser dispen-
sado sem justa causa, lançado que fora, praticamente, à excepcionali-
dade o regime de estabilidade decenal63, além da introdução de uma 

garantia. São Paulo: LEUD, 1970, p. 45; FORSTER, Nestor José. Alienação fiduci-
ária em garantia. Porto Alegre: Sulina, 1970, p. 84-5; GUIMARÃES, Jackson Ro-
cha. Aspectos da alienação fiduciária em garantia. Revista Forense. Rio de Janeiro, 
v. 69, n. 239, p. 334, jul/set 1972; Luiz Augusto Beck da. Alienação fiduciária em 
garantia. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 91; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Habeas corpus 59.113 /SP. Relator: Min. Clovis Ramalhete. DJU 25 jun 1982.
63 CESARINO JÚNIOR, Antonio Frederico. Direito Social. São Paulo: Saraiva, 
1970, v. 2, p. 278; SANTOS, Ely Souto dos. o fundo de garantia como supera-
ção da estabilidade. São Paulo: LTr, 1977, p. 64-5; COMPARATO, Fábio Konder.  
o poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1976, p. 235; SILVA, Flávio Rodrigues & SILVA, Luiz Carlos R. Fundo de garantia. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1967, p. 71-2; DONATO, Messias Perei-
ra. Curso de Direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 325-6; ORCIUOLI, 
Henrique. o Estado demagógico. São Paulo: Aurora, 1961, p. 33; CHIARELLI, 
Carlos Alberto Gomes. teoria e prática da nova lei da estabilidade. Porto Alegre: 
Sulina, 1968, p. 128; VIANA FILHO, Luís. o governo Castello Branco. Rio de 
Janeiro: Biblioteca do Exército/José Olympio Editora, 1975, v. 2, p. 492-3; BATA-
LHA, Wilson de Souza Campos & RODRIGUES NETTO, Sílvia Marina L Batalha 
de. Rescisão contratual trabalhista. São Paulo: LTr, 1997, p. 16-7; MALHADAS, 
Júlio Assumpção. Estabilidade, Fundo de Garantia do tempo de Serviço. Curi-
tiba: [s/Ed], 1966, p. 26; MARCA, Edmo. Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço: finalidades sociais e econômicas. Revista de Informação Legislativa. Brasília,  
v. 9, n. 35, p. 55-7, jul/set 1972; SAMPAIO, Aluysio. teoria e prática do Fundo de 
Garantia do tempo de Serviço. São Paulo: Paulista, 1968, p. 40; SOUSA, Rubens 
Gomes de. Natureza tributária da contribuição para o FGTS. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 28, n. 116, p. 28, abr/jun 1973; VILHENA, Pau-
lo Emílio Ribeiro de. A Constituição, a CLT e o FGTS. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, v. 11, n. 43, p. 46-7, jul/set 1974; MARTINS, Milton. Esta-
bilidade e FGTS. Ltr. São Paulo, v. 44, n. 4, p. 414-5, abr 1980; BARACHO, José 
Alfredo de Oliveira. Natureza jurídica das contribuições sociais. Revista de Infor-
mação Legislativa. Brasília, v. 9, n. 35, p. 118-9, jul/set 1972; SILVA, Antonio Ál-
vares da. Proteção contra a dispensa na nova Constituição. São Paulo: LTr, 1992,  
p. 219-221; MONTORO, André Franco. Filosofia do Direito e colonialismo 
cultural. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 10, n. 37, p. 14-5, jan/mar 
1973; SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico do trabalho. 
Belo Horizonte: Fundação Brasileira de Direito Econômico, 1985, p. 226-7.
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visão eminentemente “colaboracionista” para os sindicatos laborais, 
por força do Decreto 67.227, de 1970:

“O mais moderado otimismo nos autoriza a prever a renova-
ção paulatina dos quadros sindicais, que se enriquecerão de 
elementos cônscios de seu papel de servidores das categorias 
profissionais e integrados no espírito da Revolução, empe-
nhados em harmonizar o capital e o trabalho. Agora os traba-
lhadores são alertados, com franqueza e positividade, para o 
imperativo de se aperfeiçoarem em suas profissões para que se 
façam merecedores de uma remuneração mais alta”64.

A generosa concessão de incentivos fiscais para indústrias e 
obras públicas65 veio a assegurar a oferta de sustentação econômica 
ao regime, tornando absolutamente secundária a realidade de san-
ções imunizadas a controle judicial (Ato Institucional n. 5, de 1968, 
artigo 11) e da interdição do uso do habeas corpus em hipóteses de 
crimes contra a segurança nacional e contra a economia popular  

64 PILLAR, Ayrton Aché. Imagem atual do Ministério do Trabalho e da Previdên-
cia Social. Revista do Serviço Público. Brasília, v. 109, n. 2, p. 61, abr/jun 1974.
65 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito Financeiro. São Paulo: José Bushatsky, 
1971, p. 155; BARRETO, Alberto Deodato Maia. Manual de ciência das finanças. 
São Paulo: Saraiva, 1977, p. 67-8; VIDIGAL, Geraldo de Camargo. teoria geral 
do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 160; BORGES, 
José Souto Maior. Isenções tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias, 1980,  
p. 72; FALCÃO, Raymundo Bezerra. tributação e mudança social. Rio de Ja-
neiro: Forense, 1983, p. 293-4; BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição. Rio 
de Janeiro: Forense, 1985, p.25-7; DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Imposto 
de renda – reserva para manutenção de capital de giro – classificação contábil. 
Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 27, n. 110, p. 374, out/dez 
1972; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Direito Econômico e tributário. São 
Paulo: Resenha Tributária, 1982, p. 16; GAMA, Aiman Nogueira da. Da ordem 
econômica e social. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 10, n. 38,  
p. 123, abr/jun 1973; VELLOSO, João Paulo dos Reis. A estratégia de desenvolvi-
mento e o Programa de Integração Nacional. Revista do Serviço Público. Brasília, 
v. 105, n. 2, p. 23-4, maio/ago 1970; MELO FILHO, Murilo de. o milagre brasi-
leiro. Rio de Janeiro: Bloch, 1972, p. 338; QUEIROZ, José Wilson Nogueira de. 
Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 113-5.
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(Ato Institucional n. 5, de 1968, artigo 10)66, de minimização da imu-
nidade parlamentar67, bem como da realização da censura aos mes-
mos meios de comunicação que patrocinaram e saudaram o advento 
do regime68. As ações repressivas, mesmo quando baseadas exclusi-

66 JACQUES, Paulino. A Constituição explicada. Rio de Janeiro: Forense, 1970, 
p. 209; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição bra-
sileira. São Paulo: Saraiva, 1977, v. 1, p. 33; MONTEIRO, Washington de Barros. 
Luís da Gama e Silva. Revista da Faculdade de Direito da universidade de São 
Paulo. São Paulo, v. 75, p. 18-9, jan/dez 1980; ACCIOLI, Wilson. Instituições de 
Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 86; BARROS, Hamilton 
de Moraes e. a proteção jurisdicional dos direitos humanos no Direito positivo 
brasileiro. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 8, n. 32, p. 80-1, out/
dez 1971; GONÇALVES, Vanessa Chiari. tortura e cultura policial no Brasil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 119; BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. Habeas corpus 54505/SP. Relator: Min. Cordeiro Guerra. DJU 
17 set 1976; idem. Habeas corpus 52.360. Relator: Min. Leitão de Abreu. Revista 
trimestral de Jurisprudência. Brasília, v. 72, n. 3, p. 698-706, jun 1975; idem. Ha-
beas corpus 54.464. Relator: Min. Bilac Pinto. Revista dos tribunais. São Paulo, 
v. 67, n. 507, p. 481, jan 1978; SÃO PAULO. Tribunal de Alçada Criminal. Habeas 
corpus 20.198. Relator: Juiz Valentim Silva. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 59,  
n. 419, p. 248, set 1970; idem. Habeas corpus 38.738. Relator: Juiz Roberto Martins. 
Revista dos tribunais. São Paulo, v. 61, n. 446, p. 398-9, dez 1972; idem. Recurso 
em habeas corpus 48.493. Relator: Juiz Cunha Camargo. Revista dos tribunais. 
São Paulo, v. 61, n. 444, p. 353-4, set 1972; idem. Habeas corpus 39.708. Relator: 
Juiz Machado de Araújo. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 61, n. 443, p. 474, 
ago 1972; idem. Recurso em habeas corpus 42.687. Relator: Juiz Lauro Machado. 
Revista dos tribunais. São Paulo, v. 61, n. 437, p. 358-9, mar 1972; idem. Habeas 
corpus 30.218. Relator: Juiz Ricardo Couto. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 
60, n. 428, p. 337-8, jun 1971; idem. Recurso em habeas corpus 23.597. Revista dos 
tribunais. São Paulo, v. 59, n. 422, p. 267-8, dez 1970.
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 219/DF. Relator: Min. Xavier 
de Albuquerque. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 64, n. 477, p. 427-433, jul 
1975; idem. Habeas corpus 51.161/DF. Relator: Min. Oswaldo Trigueiro. Revista 
trimestral de Jurisprudência. Brasília, v. 66, n. 3, p. 704-710, dez 1973.
68 FERREIRA, Manuel Alceu Affonso. Comentário a: Responsabilidade civil da 
Administração – atos políticos e atos administrativos – atos de censores – di-
minuição patrimonial de empresa. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 17,  
n. 72, p. 161-2, out/dez 1984; FIDELIS, Guido. Segurança nacional e censura. São 
Paulo: Sugestões Literárias, 1979, p. 151-2; BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos 
da Constituição de 1988: a reconstrução democrática do Brasil. Justitia. São Paulo,  
v. 25, n. 198, p. 257, 2008; WILLIAM, Wagner. o soldado absoluto – uma  
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vamente nos sentimentos pessoais de justiça e honra nacional dos 
encarregados de levá-las a cabo, contra aqueles que, por seu turno, 
eram considerados “perigosos às pessoas de bem”69 – ao lado dos 
“criminosos comuns”, os “criminosos políticos”, categoria que incluía 
desde pessoas que pegavam efetivamente em armas até pessoas que 
simplesmente discordavam do regime70 – propiciavam, ainda, uma 

biografia do Marechal Henrique Lott. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 481; TEL-
LES JÚNIOR, Goffredo da Silva. Abrangência dos direitos humanos. In: CON-
GRESSO DE ADVOGADOS PRÓ-CONSTITUINTE. Anais. São Paulo: OAB/
SP, 1983, p. 247; VIEIRA, R. A. Amaral. Duas tendências da economia brasileira: 
estatismo e desnacionalização. Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 11, 
n. 44, p. 65-74, out/dez 1974; WALD, Arnoldo. Direito e imprensa. Revista de 
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Rafael Mayer. DJU 17 mar 1980; idem. Recurso em mandado de segurança 18534/
SP. Relator para o acórdão: Min. Aliomar Baleeiro. DJU 27 dez 1968.
69 LITVIN, Juliana. Violência, medo do crime e meios de comunicação. Revista 
IoB de Direito Penal e Processual Penal. São Paulo, v. 7, n. 41, p. 81, dez 2006/jan 
2007; KEHL, Maria Rita. Direitos humanos: a melhor tradição da modernidade. 
In: VENTURI, Gustavo [org.]. Direitos humanos – percepção da opinião pú-
blica. Brasília: Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 2010, p. 37; OLIVEN, 
Ruben George. Violência e cultura no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1982, p. 22; GON-
ÇALVES, Vanessa Chiari. tortura e cultura policial no Brasil contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 131.
70 WILLIAM, Wagner. o soldado absoluto – uma biografia do Marechal Hen-
rique Lott. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 437; BARROSO, Luís Roberto. Vinte 
anos da Constituição de 1988: a reconstrução democrática do Brasil. Justitia. São 
Paulo, v. 25, n. 198, p. 257, 2008; PELLEGRINO, Laércio. Heleno Cláudio Fragoso. 
In: ARAÚJO JR., João Marcello de [org.]. Ciência e política criminal em honra de 
Heleno Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 409; BAGGIO, Roberta Cami-
neiro. Justiça de transição como reconhecimento: limites e possibilidades do pro-
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sensação de segurança tanto para os integrantes da “burguesia” como 
da “classe média”, à semelhança do que se verificara na França ocupa-
da71, e mesmo na Alemanha do III Reich72. O ingresso da televisão a 
cores, por seu turno, enquanto introdução de um padrão de consumo 
semelhante ao do que existia no Primeiro Mundo73, ofertando, ainda, 
uma opção mais cômoda para os intervalos das jornadas de trabalho, 
cuja programação já explorava processos psicológicos de apelo fácil 
e imediato, desde o medo e a agressividade até o sentimentalismo 
e o erotismo, com “uma dosagem de realismo e conservadorismo 
que, ao mesmo tempo, excita o desejo de ver, mexe com as emoções 
primárias e as aplaca no happy end”74, convivia tranquilamente com 
uma contínua identificação de violação sistemática ao rol de direitos 
posto no artigo 153 da Constituição de então, consoante a redação 
que lhe dera a Emenda Constitucional n. 1, de 196975, sendo de notar 
que um dos entusiastas do regime chegou a dizer que “o desenvolvi-
mento econômico torna-se pressuposto da liberdade”76. Uma política 

SP. Relator: Min. Eloy da Rocha. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 66, n. 503,  
433-7, set 1977; idem. Recurso ordinário criminal 1.211/SP. Relator: Min. Aliomar 
Baleeiro. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 64, n. 480, p. 387-390, out 1975; SÃO 
PAULO. Tribunal de Justiça. Recurso “ex officio” 168.310. Relator: Des. Torres de 
Carvalho. Revista dos tribunais. São Paulo, v. 58, n. 400, p. 201, fev 1969.
71 TANNENBAUM, Edward T. The Action Française – die-hard reactionarism 
in twentieth Century France. New York: John Wiley and Sons Inc., 1962, p. 233.
72 AZEVEDO, Plauto Faraco. Limites e justificação do poder do Estado. Petró-
polis: Vozes, 1979, p. 154.
73 BERTINI, Alfredo. Economia da cultura. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 117, nota 43.
74 BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 
1992, p. 321; OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1982, p. 80.
75 BONAVIDES, Paulo & ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 444.
76 SCAMPINI, Pe. José. A liberdade religiosa nas Constituições brasileiras. Revis-
ta de Informação Legislativa. Brasília, v. 12, n. 45, p. 116, jan/mar 1975; VIANA 
FILHO, Luís. o governo Castello Branco. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército/
José Olympio Editora, 1975, v. 2, p. 483; MELO FILHO, Murilo de. o milagre bra-
sileiro. Rio de Janeiro: Bloch, 1972, p. 71-2.

1.243/SP
1.211/SP
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voltada basicamente a restringir cada vez mais às populações com as 
faixas salariais mais baixas os respectivos salários, ao argumento de 
que a elas faltaria o hábito da poupança77, convivia, entretanto, com o 
extenso rol de direitos sociais elencado no artigo 165 da Constituição 
de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda n. 1, de 196978, a ponto 
de um dos Presidentes de então afirmar que “apesar desse esforço re-
volucionário de seis anos, quando nos voltamos para a realidade das 
condições de vida da maioria do povo brasileiro, chegamos à pun-
gente conclusão de que a economia pode ir bem, mas a maioria do 
povo ainda vai mal”79.

Neste particular, a caracterização dos valores inerentes às “clas-
ses médias”, entendidas estas como compostas por aqueles que nem 
se colocassem na situação mais desfavorecida da maior parte da po-
pulação nem na condição de elites econômicas80, ficou bem posta, 
quanto a temas como “direitos humanos” e “política econômica”:

“a) fortes tendências a imitar as formas de vida da classe alta; 
b) grande importância atribuída à cultura intelectual; c) alto 
sentido ético e religioso; d) ambições limitadas a obter o bem-
-estar e a satisfação moral por meio do trabalho; e) a contra-
dição ideológica entre o conservadorismo da classe alta e o re-
volucionarismo da classe baixa; f) tendência arraigada a salvar 
as aparências, mesmo a custo de grandes sacrifícios; g) base 
econômica que permite um certo bem-estar material mínimo, 
derivado da renda de pequenas propriedades, reduzidos capi-
tais ou trabalho técnico qualificado”81.

77 SIMONSEN, Mário Henrique. Brasil 2001. Rio de Janeiro: APEC, 1969, p. 258; 
ORCIUOLI, Henrique. o Estado demagógico. São Paulo: Aurora, 1961, p. 137.
78 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967, 
com a Emenda n. 1, de 1969. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1974, t. 6, p. 35-6.
79 MÉDICI, Emílio Garrastazu. Aula inaugural proferida pelo Presidente Emílio 
Garrastazu Médici na Escola Superior de Guerra. Revista do Serviço Público. 
Brasília, v. 105, n. 1, p. 152, jan/abr 1970 – destacado no original.
80 PIKETTY, Thomas. o capital no século XXI. Trad. Mônica Baumgarten Bolle. 
Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 246.
81 MACHADO NETO, Antonio Luís. Sociologia jurídica. São Paulo: Saraiva, 
1987, p. 267; SALDANHA, Nelson. Sociologia do Direito. São Paulo: Revista dos 
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Daí se entende que o tratamento do salário muito mais como 
“fator de custo” do que como “direito fundamental do trabalhador” 
tenha sido uma das tônicas da política econômica sob a égide daque-
le regime constitucional, introjetada com muita naturalidade pelas 
bases civis do regime:

“Em termos globais, é claro que a política do arrocho salarial 
se traduziu em violento sacrifício dos rendimentos do traba-
lho em favor dos rendimentos do capital. Mas desta política 
também beneficiou o Estado capitalista brasileiro. Com efeito, 
o arrocho salarial (que incidiu pesadamente sobre os traba-
lhadores da Administração Pública) e os sistemas de aforro 
institucionalizados a partir de 1967 (FGTS, PIS/PASEP) li-
bertaram recursos financeiros que permitiram ao Estado fi-
nanciar os investimentos públicos propiciadores de insumos 
baratos e de economias externas para o sector ‘multinacional’ 
das indústrias produtoras de bens de consumo duradouros 
e criadoras de novos empregos nas áreas urbanas. Relativa-
mente ao sector ‘dinâmico’, os investimentos públicos criaram 
condições de custos baixos e lucros elevados; relativamente ao 
sector ‘nacional’ das indústrias produtoras de bens de consu-
mo corrente, os investimentos públicos permitiram o aumen-
to da massa salarial que ajudou a reduzir os riscos de crise 
generalizada no sector, para o qual a redução dos salários reais 
representa uma baixa dos custos, mas representa também uma 
redução da procura que se dirige aos bens por ele produzidos. 
O aumento dos lucros das empresas reverteu, por certo, em 
alguma medida, para o aumento do investimento produtivo. 
De todo modo, como vimos atrás, os coeficientes aforro/PNB 
e investimento/PNB não atingiram os valores que poderiam 
esperar-se em vista de uma tão acentuada concentração dos 
rendimentos em favor de uma tão reduzida minoria dos ti-
tulares dos rendimentos do capital. Como vimos também, o 
apelo à ‘poupança externa’, fundamentado na insuficiência 
da poupança interna, foi um dos vectores mais marcantes da  

Tribunais, 1989, p. 112; SOLON, Ari Marcelo. A soberania como problema da 
norma jurídica e da decisão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 108.
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política económica do ‘milagre brasileiro’. Uma parte desses lu-
cros, porém, foi desviada para a especulação, propiciadora de 
novos ganhos a curto prazo, e uma outra parte foi alimentar as 
instituições especializadas na concessão de crédito ao consu-
mo, uma vez que, como vimos, os respectivos títulos oferecem 
taxas de juro bastante elevadas e são garantidos pela corre-
ção monetária. Mas a política do arrocho salarial reflectiu-se 
ainda por outra via ao nível da distribuição de rendimentos e 
da (consequente) conformação de um dado perfil de procura. 
Aceitando que o aumento da massa salarial seja limitado pelo 
aumento da produtividade, é claro que uma política salarial 
que impõe à grande massa de trabalhadores remunerações 
cujo aumento fica aquém do aumento dos ganhos de produ-
tividade permite que as empresas disponham de uma parte 
maior do fundo de salários para pagar vencimentos elevados 
(e gratificações várias) aos gerentes e aos técnicos colocados 
nos escalões superiores da hierarquia das empresas, os quais 
integram o mercado de ‘tipo europeu’ cujo poder de compra 
interessa à indústria ‘dinâmica’. O alargamento da base salarial 
intervém, deste modo, como um complemento da regressivi-
dade no âmbito da distribuição funcional do rendimento”82.

Ao mesmo tempo em que a capacidade de o capital gerar fru-
tos era aumentada, seja pela parcimônia com que se concediam au-
mentos e reajustes salariais, seja pela fácil caracterização de qualquer 
reivindicação, ainda que de cunho estritamente trabalhista, restrita 
a condições de trabalho, como atividade subversiva – o que, neces-
sariamente, tinha um efeito inibidor sobre a atuação sindical -, seja 
pela massa de recursos que a poupança forçada, a partir dos des-
contos realizados nos salários, representou ao alimentar os Fundos 
de Garantia do Tempo de Serviço, do PIS, do PASEP, seguia-se a li-
nha de buscar um mercado consumidor com maior poder aquisitivo, 
dentro da lógica segundo a qual a possibilidade de retorno por parte 
dos integrantes destas camadas seria maior.

82 NUNES, António José Avelãs. Industrialização e desenvolvimentismo – a eco-
nomia política do modelo brasileiro de desenvolvimento. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra, v. 24/25, p. 777-9, 1983 (supl.).
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Quando o modelo baseado no binômio “Segurança/Desenvol-
vimento” começou a dar sinais de esgotamento83, ao lado da redução 
do padrão de vida – o eterno risco de proletarização84 – da classe 
média, a agudeza do sufocamento das liberdades públicas passou 
a ser sentida pelos integrantes da antiga base do regime, sobretudo 
pela profusão de decretos-leis versando matéria tributária85, buscan-

83 FALCÃO, Joaquim de Arruda. Justiça social e justiça legal: conflitos de proprie-
dade no Recife. In: FALCÃO, Joaquim de Arruda [org.]. Conflito de direito de 
propriedade – invasões urbanas. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 83.
84 LEAL, Victor Nunes. Nota: Interpretação das leis sociais – Constantino de Cam-
pos Fraga – Empresa Gráfica “Revista dos Tribunais” – São Paulo, 1941 – 29 págs. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 38, n. 88, p. 308, out 1941; ROSA, Felippe Au-
gusto Miranda. Patologia social. Rio de Janeiro: Zahar, 1966, p. 109; MARX, Karl. 
o capital. Trad. Reginaldo Sant’ Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, 
v. 2, p. 726-7; FORRESTER, Vivianne. o horror econômico. Trad. Álvaro Loren-
cini. São Paulo: UNESP, 1997, p. 126; NOGUEIRA, Roberto Wanderley. Justiça 
acidental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2003, p. 133; CAMARGO, Ricardo 
Antonio Lucas. Direito Econômico, direitos humanos e segurança coletiva. Por-
to Alegre: Núria Fabris, 2007, p. 271; SÜSSEKIND, Arnaldo. O sistema legal para 
reajustamento e aumento de salários. Ltr. São Paulo, v. 45, n. 1, p. 267, mar 1981.
85 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de 
Janeiro: Forense, 1985, p. 35-7; BRITTO, Carlos Ayres de. Inidoneidade do decre-
to-lei para instituir ou majorar tributo. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 
16, n. 66, p. 59-60, abr/jun 1983; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso 
de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 212; DERZI, Misabel de 
Abreu Machado. Inidoneidade do Decreto-lei para instituir ou majorar tributo. 
Revista de Direito Público. São Paulo, v. 7, n, 72, p. 90, out/dez 1984; TELLES 
JÚNIOR, Goffredo da Silva. Abrangência dos direitos humanos. In: CONGRESSO 
DE ADVOGADOS PRÓ-CONSTITUINTE. Anais. São Paulo: OAB/SP, 1983, 
p. 243-4; BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
1985, p. 37; SOUSA, Rubens Gomes de. Natureza tributária da contribuição para 
o FGTS. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 28, n. 116, p. 48, 
abr/jun 1973; DUARTE, Clenício da Silva. Competência legislativa originária do 
Presidente da República. Revista do Serviço Público. Brasília, v. 109, n. 2, p. 115, 
abr/jun 1974; QUEIROZ, José Wilson Nogueira de. Direito Econômico. Rio de 
Janeiro: Forense, 1982, p. 42-3; SAMPAIO, Nelson de Souza. Os decretos-leis e 
sua seara. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 2, n. 3, p. 30, jan/mar 1968; 
ROTHMANN, Gerd W. O princípio da legalidade tributária. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, v. 27, n. 109, p. 24, jul/set 1972; GIL, Otto. O po-
der legiferante do Presidente da República. Revista de Informação Legislativa.  
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do aportar recursos para os cofres públicos, especialmente para a 
previdência social86. A crise do petróleo verificada em 197387, a di-
minuição do ritmo de crescimento do PIB, o aumento da inflação88, 
a modificação da política externa norte-americana com a vitória de 
Jimmy Carter nas eleições89, a busca da responsabilização do Estado 
pelas mortes nas dependências do DOI-CODI do jornalista Wladi-
mir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho90, o retorno do sindica-
lismo de combate91, especialmente com as greves do ABC paulista92, a 
adoção da indexação salarial93, tudo isto veio a subtrair precisamente 

Brasília, v. 10, n. 38, p. 20, abr/jun 1973; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Re-
curso extraordinário 103778/DF. Relator: Min. Cordeiro Guerra. DJU 13 dez 1985.
86 NICÁCIO, Antonio. A crise da previdência social. Ltr. São Paulo, v. 46, n. 6,  
p. 666, jun 1982; RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de previdência social. Rio 
de Janeiro: Forense, 1983, p. 49-50.
87 TELLES JÚNIOR, Goffredo da Silva. A antevéspera da “Carta aos Brasileiros”. 
Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. São Paulo, n. esp., p. 14, 1997.
88 VIDIGAL, Geraldo de Camargo. Restituição de adiantamento por conta de 
Contrato de Câmbio para exportação. In: ESCOLA NACIONAL DA MAGISTRA-
TURA & INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. I Ciclo de Estudos 
de Direito Econômico. São Paulo: IBCB, 1993, p. 178-9.
89 DEUTSCH, Karl Wolfgang. Análise das relações internacionais. Trad. Maria 
Rosinda Ramos da Silva. Brasília: Universidade de Brasília, 1982, p. 107; FERNAN-
DES, Pádua. A produção legal da ilegalidade: os direitos humanos e a cultura 
jurídica brasileira. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
2005, p. 57 (tese de doutoramento).
90 CRETELLA JÚNIOR, José. o Estado e a obrigação de indenizar. São Paulo: 
Saraiva, 1980, p. 251-2.
91 SANTOS, Marcelo Paiva dos. A história não contada do Supremo tribunal 
Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p. 385.
92 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. 2ª Região. Processo TRT-SP 99/78. Ac. 
TP 3.255/78. Relator: Juiz Nelson Ferreira de Souza. Ltr. São Paulo, v. 43, n. 3,  
p. 336-340, mar 1979.
93 LEITE, Júlio César do Prado. A correção automática e semestral dos salários. Ltr. 
São Paulo, v. 43, n. 12, p. 1.505-6, dez 1979; BARROS JÚNIOR, Cássio Mesquita. 
Política salarial. Revista da Faculdade de Direito da universidade de São Paulo. 
São Paulo, v. 75, p. 139-140, jan/dez 1980; ROCHA, Ari. Duas estruturas: choque 
ou harmonia? Ltr. São Paulo, v. 44, n. 10, p. 1.228, out 1980; SÜSSEKIND, Arnaldo. 
O sistema legal para reajustamento e aumento de salários. Ltr. São Paulo, v. 45,  
n. 1, p. 265-7, mar 1981; VALLE, Márcio Ribeiro do. Lei n. 6.708/79 – incons-
titucionalidade do art. 20. Ltr. São Paulo, v. 46, n 6, p. 683, jun 1982; FERRAZ 



99Volume 24 – Ano XIV

o ponto em que se emprestara ênfase para buscar a legitimação do 
regime94 e também contribuiu para forcejar pela abertura respecti-
va95, inclusive tornando uma aspiração do homem comum a própria 
possibilidade de realização de eleições diretas96. Claro que isto está 
longe de traduzir uma generalizada compreensão, no senso comum, 
das virtudes da democracia identificadas pelo ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia em 1998:

“O exercício dos direitos políticos básicos torna mais provável 
não só que haja uma resposta política a necessidades econô-
micas, como também a própria conceituação – incluindo a 
compreensão – de ‘necessidades econômicas’ possa requerer 
o exercício desses direitos. De fato, pode-se afirmar que uma 
adequada compreensão das necessidades econômicas – seu 
conteúdo e sua força – requer discussão e diálogo. Os direi-
tos políticos e civis, especialmente os relacionados à garantia 
de discussão, debate, crítica e dissensão abertas, são centrais 
para os processos de geração de escolhas bem fundamentadas 
e refletidas”97.

De qualquer modo, vale ter aqui presente, também, a influên-
cia que teve o final do período castrense na evolução da compreensão 

JÚNIOR, Tércio Sampaio. Reajustes salariais: na sucessão dos Decretos-leis, qual a 
norma incidente no tempo? Ltr. São Paulo, v. 48, n. 5, p. 541-2, maio 1984; SOUZA, 
Washington Peluso Albino de. Direito Econômico do trabalho. Belo Horizonte: 
Fundação Brasileira de Direito Econômico, 1985, p. 366-8.
94 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Desenvolvimento e segurança nacional – te-
oria do limite crítico. São Paulo: José Bushatsky, 1971, p. 16.
95 FALCÃO, Joaquim de Arruda. Justiça social e justiça legal: conflitos de proprie-
dade no Recife. In: FALCÃO, Joaquim de Arruda [org.]. Conflito de direito de 
propriedade – invasões urbanas. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 100.
96 BONAVIDES, Paulo & ANDRADE, Paes de. História constitucional do Brasil. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 445.
97 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 201-2; MARTINS, Ives Gandra da Silva. 
Desenvolvimento e segurança nacional – teoria do limite crítico. São Paulo: José 
Bushatsky, 1971, p. 18.



Revista de Direito e Política100

brasileira do próprio valor da Constituição enquanto fonte do Direi-
to positivo e, mais, da própria compreensão do valor da Constituição 
Econômica, como se verificará no tópico seguinte.

5 A questão dos direitos humanos e a  
 hermenêutica da Constituição Econômica

Em um primeiro momento, havia uma ideia de negar-se 
a juridicidade das disposições constantes da ordem econômica,  
tratando-se-as como mero aconselhamento ou, no máximo, como 
fundamento para os poderes constituídos agirem, de acordo com os 
critérios de conveniência e oportunidade, para o fim de conduzirem 
o desenvolvimento do país.

Seja, desde já estabelecida a premissa de que o conforto ou o 
desconforto em relação à submissão a uma determinada ordem jurí-
dica é absolutamente irrelevante:

“A questão de saber se um indivíduo pertence a determinado 
Estado não é uma questão psicológica mas uma questão jurídi-
ca. A unidade dos indivíduos que formam a população de um 
Estado em nada mais pode ver-se do que no facto de que uma 
e a mesma ordem jurídica vigora para estes indivíduos, de que 
a sua conduta é regulada por uma e a mesma ordem jurídica”98.

A própria “juridicidade da Constituição” vinha a colocar-se em 
dúvida, não raro, como é sintomático neste texto que dá como insu-
ficiente a menção constitucional de um direito para que seja apta a 
autorizar a respectiva tutela:

“Urge a colocação dos ‘direitos da personalidade’ sob norma-
lística civil, porque não lhe bastam os preceitos constitucionais 

98 KELSEN, Hans. teoria pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. Coim-
bra: Arménio Amado, 1974, p. 387.
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que em várias nações salvaguardam os princípios elementares 
da vida, liberdade, segurança, propriedade dos cidadãos em 
face do Estado. São normas que atendem aí a ordem política e 
social, bem se percebe das condições implícitas em cada pará-
grafo no corpo do art. 150 da vigente Carta nacional. Preciso é 
tornar os ‘direitos personalíssimos’ menos vulneráveis nas re-
lações entre pessoas e mesmo entre o indivíduo e a autoridade 
por um sistema de sanção civil”99.

Quanto ao problema de negação parcial da juridicidade da 
Constituição, tragam-se como exemplos o inciso II do artigo 160, 
referente à “valorização do trabalho como condição da dignidade 
humana” e o inciso I do artigo 165, referente ao “salário mínimo”, 
ambos da Constituição de 1967, com a redação que lhe ofertou a 
Emenda Constitucional n. 1, de 1969, e que, por não poderem, apa-
rentemente, embasar pretensões em juízo:

“Preceitos como os que acabam de ser citados constituem pro-
clamações de princípios, expressões ideológicas, declarações 
programáticas. Mas não constituem normas jurídicas, porque 
não são autorizantes.”100

Uma obra já clássica, voltada a mostrar a juridicidade das dis-
posições constitucionais, ainda que tidas como programáticas, revela 
o caráter ideológico da busca da “caracterização, como programática, 
de toda norma constitucional incômoda. É fácil, realmente, descar-
tar-se da incidência de uma regra,bastando tachá-la de programá-
tica, e, assim, nos termos de tal doutrina, o princípio seria posto de 
lado”101. Note-se, para o efeito de verificar o contexto temporal do 

99 OLIVEIRA, Moacyr de. Evolução dos direitos de personalidade. Revista dos 
tribunais. São Paulo, v. 58, n. 402, p. 29, abr 1969.
100 TELLES JÚNIOR, Goffredo da Silva. Norma jurídica – I. In: FRANÇA, Rubens 
Limongi [org.]. Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: Saraiva, 1980, v. 54, 
p. 374.
101 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2ª Ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 136.
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texto por último transcrito, uma ausência da distinção entre “regras” 
e “princípios”, que atualmente seria objeto de todos os cuidados.

Como exemplo de quem visualizava nas disposições compo-
nentes da Constituição Econômica como autorizativos da organi-
zação de um regime econômico que permitisse a satisfação das ne-
cessidades dos indivíduos, preservadas a “igualdade” e a “liberdade”, 
eminente Professor da Faculdade do Largo São Francisco, que che-
gou a ocupar cargos políticos de destaque naquele período:

“Esse é o intento do constituinte ao abrir nas constituições es-
paço para a regulamentação da economia em favor da demo-
cracia. Esse intento, porém, nos textos brasileiros ao menos 
parece frustrado. A resistência dos interesses dos poderosos, 
de um lado, a demagogia e a leviandade, de outro, fazem da 
ordem econômica nas Constituições brasileiras um indigesto 
complexo de princípios vagos e preceitos inaplicáveis”102.

Quer dizer, as disposições em questão autorizariam a que o Po-
der Público, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, a 
atuar disciplinando a economia “em favor da democracia”, mas não 
poderiam ser consideradas aptas a gerar direitos subjetivos, sobre-
tudo porque a “vaguidão” do que nelas se contém poderia render 
ensejo à demagogia e à leviandade, criando custos desnecessários.

No mesmo sentido:

“A opção tomada pelo constituinte brasileiro, no sentido de 
optar (sic) pelas normas de princípio (institutivo ou progra-
mático), implica em as decisões concretas fixadoras dos direi-
tos de cada qual no plano econômico ficarem na dependência 
de lei. Esta passa a ser o parâmetro segundo o qual se aferi-
rá da correção ou não de um comportamento humano. Ora, 
disto decorre um esvaziamento da força das normas consti-

102 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 1981, p. 318; ACCIOLI, Wilson. Instituições de Direito Constitu-
cional. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 596.



103Volume 24 – Ano XIV

tucionais que legitimarão regras de conteúdo diametralmente 
oposto, sem que se possa arguir a invalidade delas”103.

Esta visão, nitidamente, tal como a anterior, vinha a reduzir to-
dos os temas concernentes à política econômica à dimensão da ques-
tão puramente política, a despeito de as bases respectivas se encon-
trarem estabelecidas precisamente na Constituição, reproduzindo 
uma percepção da legislação como “uma imensa técnica de controle 
da vida nacional em todas as suas manifestações”104.

Não deixam tais posturas, a rigor, de traduzir, num certo sen-
tido, uma das manifestações de resistência a um fenômeno que, no 
entanto, se justificava plenamente, qual seja, a presença dos direitos 
econômicos e sociais nos textos constitucionais:

“Os textos constitucionais marcam a posição ideológica re-
ferente ao trabalho, indo desde a ausência de registro a res-
peito até à consignação de detalhes que as críticas mais se-
veras apontam como impropriamente ali localizadas, porque 
melhor estariam na legislação ordinária. Trata-se, entretanto, 
de conquistas políticas geralmente atingidas à custa de lutas 
insanas, de longos períodos de sacrifícios e para as quais o 
legislador sente a necessidade de assegurar maior força de im-
posição e consolidação, levando-as ao texto constitucional”105.

O fundamento para tal presença foi apontado por jurista gaú-
cho, que ainda na vigência da Constituição de 1946 discorria sobre os 
fundamentos das novas funções do tributo:

103 GRECO, Marco Aurélio. Intervenção do Estado na ordem econômica. In: 
FRANÇA, Rubens Limongi [org.]. Enciclopédia Saraiva de Direito. São Paulo: 
Saraiva, 1980, v. 46, p. 36.
104 QUEIROZ, José Wilson Nogueira de. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Foren-
se, 1982, p. 18; GAMA, Aiman Nogueira da. Da ordem econômica e social. Revista 
de Informação Legislativa. Brasília, v. 10, n. 38, p. 132, abr/jun 1973; CAMPOS, 
Francisco. Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1942, p. 305.
105 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico do trabalho. Belo 
Horizonte: Fundação Brasileira de Direito Econômico, 1985, p. 93-4.
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“O liberalismo capitalista, ao criticar o planejamento inter-
vencionista do Estado, esquece que o próprio liberalismo ca-
pitalista repousa também sobre um planejamento econômico 
que as forças econômicas privadas estabelecem para manter 
sua hegemonia, graças ao intervencionismo da força bruta 
(poderio econômico natural), orientada (ela também) pelas 
‘leis’ naturais da economia política. O planejamento interven-
cionista do Estado destrói estes planejamentos egoístas; estes 
são o instrumento da liberdade de alguns; aquele, o da liber-
dade de todos”106.

Houve um reconhecimento do caráter problemático das pos-
turas que manifestavam tais resistências, mesmo em termos de se 
assegurar a tranquilidade institucional, por parte de alguns dos ju-
ristas que menos poderiam identificar-se com uma ruptura com as 
construções firmadas pela tradição:

“Em termos pragmáticos, uma norma pode objetivar, por 
exemplo, não o seu cumprimento imediato, mas assegurar um 
ponto de vista ideológico. Nesse sentido, conquanto pudessem 
existir as exigíveis condições sociais de obediência ao destina-
tário da norma, não convém, ao interesse do editor, que a con-
creção ocorra. Nesse caso, em nome do sucesso da comunica-
ção normativa, implementa-se uma limitação da eficácia que, 
em termos de controle jurídico, fica proposta. No que se refere 
à Constituição, a eficácia é obviamente uma noção primordial. 
Graças à eficácia, no plano constitucional, é possível atender-
se, às vezes, a pressões políticas diversas, estatuindo-se certas 

106 BECKER, Alfredo Augusto. teoria geral do Direito tributário. São Paulo: 
Saraiva, 1963, p. 537; DROMI, José Roberto. Procedimiento administrativo de 
contratación: princípios jurídicos y políticos. Revista de Direito Público. São 
Paulo, v. 7, n. 27, p. 19, jan/mar 1974; MAGALHÃES, Dário de Almeida. Partici-
pação dos empregados no lucro da empresa. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 52,  
n. 162, p. 425, nov/dez 1955; LIMA, Hermes. Intervenção econômica no Estado 
moderno. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 51, n. 155, p. 475, set/out 1954; NU-
NES, José de Castro. Instituto do Açúcar e do Álcool. Revista Forense. Rio de 
janeiro, v. 50, n. 150, p. 97, nov/dez 1953; MAGALHÃES, Agamenon. Abuso poder 
econômico. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 46, n. 124, p. 604, jul/set 1949.
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normas que postergam, contudo, a produção de efeitos para 
o futuro. [...] Não obstante, há momentos políticos em que 
a postergação permanente da concreta produção de efeitos 
pode gerar insatisfações sociais muito fortes”107.

A ideia de se reforçarem os pressupostos do Estado de Direito, 
com a maior previsibilidade da atuação do poder público e, ipso fac-
to, o maior reforço das liberdades individuais108, verificada a partir da 
segunda metade da década de 70, como visto no item anterior, criou 
as condições para que surgissem construções no sentido de valorizar 
a Constituição, como um todo, enquanto documento de caráter jurí-
dico e não como mero instrumento de poder.

Assim, na publicística nacional, começaram a ser construídas 
teses no sentido de que mesmo disposições constitucionais aparen-
temente não bastantes em si não poderiam ser relegadas à ineficácia 
em função da ausência de integração legislativa109.

O argumento da “vaguidão”, “fluidez”, dos conceitos emprega-
dos nas disposições constitucionais como impeditiva da respectiva 
eficácia foi assim questionado:

“No direito privado, no direito penal ou processual, jamais se 
questionou caber ao Judiciário o reconhecimento das fron-
teiras desses conceitos fluidos, que são comuns em todas as 
províncias do Direito.[...] Ora bem, se em todos os ramos do 

107 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Constituinte – regras para a eficácia cons-
titucional. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 8, n. 76, p. 67, out/dez 1985.
108 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1988, p. 335; PASSOS, Darcy Paulillo & ALMEIDA, Fernando Henrique 
Mendes de. O conteúdo social dos direitos humanos e o Estado de Direito. Revista 
dos tribunais. São Paulo, v. 67, n. 518, p. 271, dez 1978; TRINDADE, Antonio 
Augusto Cançado. tratado de Direito Internacional de Direitos Humanos. Por-
to Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, v. 2, p. 238; TELLES JÚNIOR, Goffredo da 
Silva. Carta aos Brasileiros. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo. 
São Paulo, n. esp., p. 29-30, 1997.
109 GARCIA, Maria. Direitos sociais na Constituição brasileira – seguro desempre-
go. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 18, n. 75, p. 90-1, jul/set 1985.
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Direito as normas fazem uso deste tipo de conceitos, sem que 
jamais fosse negado caber aos juízes fixar o seu alcance nos ca-
sos concretos – o que está a demonstrar a possibilidade de ex-
trair deles uma certa significação -, por que negar que possam 
fazê-lo quando se trata de extrair o cumprimento da vontade 
constitucional? Por que imaginar necessário que o Poder Le-
gislativo disponha sobre a matéria para, só então, considerado 
Poder Executivo ou terceiro obrigado a respeitá-los em maté-
ria de liberdades públicas ou de direitos sociais?”110

O tratamento da Constituição como uma unidade, em que 
não existe, ontologicamente, uma diferença entre o que pode ou não 
ser considerado como dotado de juridicidade, pouco importando o 
eventual desconforto que isto eventualmente provoque em relação 
aos pendores ideológicos do intérprete111, já se poderia ver na contri-
buição kelseniana:

“A Constituição representa o escalão de direito positivo mais 
elevado. A Constituição é aqui entendida num sentido mate-
rial, quer dizer: com esta palavra, significa-se a norma positiva 
ou as normas positivas através das quais é regulada a produ-
ção das normas jurídicas gerais. Esta Constituição pode ser 
produzida por via consuetudinária ou através de um acto de 
um ou vários indivíduos a tal fim dirigido, isto é, através de 
um acto legislativo. Como, neste segundo caso, ela é sempre 
condensada num documento, fala-se numa Constituição ‘es-
crita’, para a distinguir de uma Constituição não escrita, criada 
por via consuetudinária. A Constituição material pode consis-
tir, em parte, de normas escritas, noutra parte, de normas não 
escritas, de Direito criado consuetudinariamente. As normas 
não escritas da Constituição, criadas consuetudináriamente, 
podem ser codificadas; e então, quando esta codificação é 

110 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre 
justiça social. Revista de Direito Público. São Paulo, v. 14, n. 57/58, p. 245, jan/
jun 1981.
111 GRAU, Eros Roberto. Direito urbano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
p. 96.
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realizada por um órgão legislativo e, portanto, tem carácter 
vinculante, elas transformam-se em Constituição escrita. Da 
Constituição em sentido material deve distinguir-se a Cons-
tituição em sentido formal, isto é, um documento designado 
como ‘Constituição’ que – como Constituição escrita – não 
só contém normas que regulam a produção de normas gerais, 
isto é, a legislação, mas também normas que se referem a ou-
tros assuntos politicamente importantes e, além disso, precei-
tos por força dos quais as normas contidas neste documento, a 
lei constitucional, não podem ser revogadas ou alteradas pela 
mesma forma que as leis simples, mas somente através de pro-
cesso especial submetido a requisitos mais severos. Estas de-
terminações representam a forma da Constituição que, como 
forma, pode assumir qualquer conteúdo e que, em primeira 
linha, serve para a estabilização das normas que aqui são de-
signadas como Constituição material e que são o fundamento 
de direito positivo de qualquer ordem jurídica”112.

Quer dizer, desde que tal ou qual valor tenha recebido dignida-
de constitucional, pouco importa, a bem de ver, para que ele seja con-
siderado juridicamente relevante e apto a ser parâmetro de validade 
dos atos infraconstitucionais, que seu conteúdo não seja considerado 
“matéria constitucional por natureza” 113.

Tendo este ponto de partida, o da Constituição como uma unida-
de, foi assinalado pelo principal nome do Direito Econômico no Brasil:

“Na medida em que a Constituição deixa de ser mera forma-
lidade para a consciência jurídica e política de uma nação, e 
para isso é preciso que esta seja verdadeiramente culta, sua 
letra tem a força de Lei Fundamental e seu texto não dispõe de 
dispositivos ornamentais, nem que se modifiquem razões pro-
fundas e sobre raízes fundadas no real interesse coletivo”114.

112 KELSEN, Hans. teoria pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. Coim-
bra: Arménio Amado, 1974, p. 310-1.
113 HELLER, Hermann. teoria do Estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São 
Paulo: Mestre Jou, 1968, p. 324.
114 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico. São Paulo: 
Saraiva, 1980, p. 201.
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Embora a tese kelseniana se voltasse, efetivamente, à configu-
ração da denominada “inconstitucionalidade por ação”, a modalida-
de omissiva da ofensa constitucional também veio a ser assinalada:

“O entendimento de que a Constituição contempla normas 
despidas de eficácia jurídica imediata deriva da construção, 
de cunho liberal, vida da qual se estabeleceu distinção entre 
direitos e garantias constitucionais – donde a teorização de 
distintos graus de eficácia e aplicabilidade. Daí o resultado 
concreto: basta a omissão do Poder Legislativo – a reboque, 
ostensivo ou não, do Executivo e dos grupos atuantes – para 
que o não atendimento dos interesses sufragados no texto 
constitucional se verifique. E tudo isso, diria Loewenstein, sob 
o pretexto de que ainda não há condições para o seu atendi-
mento. Entendo, porém, com Canotilho, ao contrário dos que 
se filiam àquela corrente de pensamento doutrinário, que não 
se pode estabelecer distinção absoluta entre direitos e garan-
tias institucionais, de modo a permitir que essas não venham 
jamais a ser institucionalizadas. Isso, ademais, quando os di-
reitos fundamentais (econômicos e sociais) não configuram 
um mero status negativo, por isso mesmo pressuposto, para a 
sua realização, o estabelecimento de certas instituições que às 
autoridades públicas incumbirá criar ou proteger”115.

Exemplo de todo este desenvolvimento encontra-se nesta pas-
sagem:

“Como adverte a doutrina, a existência dos chamados con-
ceitos vagos, fluidos ou imprecisos,nas regras concernentes à 
justiça social, não é impediente a que o operador do Direito 
lhes reconheça, in concreto, o âmbito significativo. Uma cor-
reta análise das disposições constitucionais relativas à justiça 
social impõe concluir que, a partir delas e independentemente 

115 GRAU, Eros Roberto. Direito urbano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983, 
p. 135; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Ale-
gre: Livraria do Advogado, 2012, p. 147.
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de normação ulterior, já são invocáveis direitos sociais muito 
mais amplos e sólidos do que se supõe habitualmente”116.

Assim, a própria movimentação no sentido de se resgatar a 
ideia do Estado de Direito pode ser vista, em primeiro lugar, como 
uma das causas da valorização da Constituição como fonte do Di-
reito, como documento dotado de valor jurídico, em segundo lugar, 
como uma das causas que conduziram os intérpretes da Constitui-
ção, formados de acordo com um viés eminentemente privatístico, a 
terem de equacionar o seu texto como uma “unidade” e que mesmo 
a ele se aplicaria a tese da inexistência de palavras inúteis, com refle-
xos, obviamente, na compreensão da própria Constituição Econômi-
ca, com o que se entende como se teria desembocado na situação, já 
sob o texto constitucional subsequente, da expansão das funções do 
Judiciário, abrindo “um importante debate na teoria constitucional 
acerca da legitimidade democrática desta atuação”117.

De uma postura do Judiciário voltada, antes, a somente con-
siderar como questões de relevância jurídica as que estivessem ver-
sadas no plano da legislação infraconstitucional, somente tratando 
a contragosto dos temas constitucionais, a revalorização da ideia do 
Estado de Direito, cuja atuação estivesse necessariamente toda conti-
da, tanto em termos de deveres negativos quanto positivos, veio a de-
sembocar, em vários momentos, no que tem sido denominado, com 
preocupação, diante do avanço em seara efetivamente reservada ao 
Legislativo, “ativismo judicial”.

116 PETTER, Lafayette Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica – 
o significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 182.
117 BARROSO, Luís Roberto. Vinte anos da Constituição de 1988: a reconstrução 
democrática do Brasil. Justitia. São Paulo, v. 25, n. 198, p. 263, 2008.
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6 ConClUSÃo

Como se viu ao longo destas páginas, o esforço para se con-
duzir o fundamento das relações de poder – partindo-se do princípio 
da necessária existência destas na vida social – a um plano de racio-
nalidade sempre encontra como o ponto-limite a aptidão da estrutura 
mediante a qual o poder se exerce propiciar o bem-estar de cada qual.

Quando se trata de medidas que se colocam em prática para 
atingir um objetivo econômico, que são as primeiras que ocorrem à 
mente sempre que se fale na capacidade de se exercer o poder para 
propiciar o bem-estar, deve-se ter presente que elas sempre implicam 
uma repercussão em situações juridicamente definidas, provenham 
elas do poder econômico privado ou do Poder Público.

A visão dos direitos humanos enquanto afirmação da digni-
dade de cada integrante do gênero humano traduz, inegavelmente, 
herança do iluminismo e, com toda a importância de que se reveste, 
assume um grau de abstração que refoge à percepção daquele que se 
encontra açulado pelos problemas concretos do cotidiano.

De qualquer modo, a respectiva postergação ou mesmo nega-
ção não tem como ser feita em nome dos valores iluministas, por ser 
a estes essencial a sua afirmação, ainda que se voltem tais posterga-
ções ou negações a combater aqueles em que se identifiquem adver-
sários de tais valores.

A secundarização das indagações sobre o caráter democrático 
ou autoritário do regime político e, ipso facto, da proteção dos direi-
tos humanos em face do sucesso da política econômica e da resposta 
imediata que se dê aos temores generalizados das camadas médias 
foi ilustrada pela situação verificada entre 1964 e 1985 no Brasil: in-
dependentemente de simpatias ou antipatias pelo regime de então, 
o dado é que a existência, de 1964 a 1978, de fundamentos paralelos 
para o exercício do poder político, passíveis de escolha pelos que o 
detinham a partir de critérios de conveniência e oportunidade, foi 
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francamente aceito pela população até o momento em que o sucesso 
da política econômica se viu comprometido.

A partir de então, a revalorização dos conceitos de “direitos 
humanos”, “participação no exercício do poder”, “Estado de Direito” 
e tantos outros que haviam sido postergados em nome de uma po-
lítica baseada no binômio “Segurança/Desenvolvimento”, conduziu 
o próprio pensamento jurídico a abandonar, paulatinamente, uma 
postura que se recusava a identificar na Constituição um documen-
to jurídico, especialmente em se tratando da Constituição Econô-
mica, para admitir, primeiro, o caráter da Constituição como uma 
unidade, segundo, a possibilidade de a inconstitucionalidade poder 
configurar-se tanto por ação quanto por omissão, terceiro, a exis-
tência da juridicidade mesmo em disposições referentes a diretrizes 
para a política econômica, chegando, em alguns casos, ao próprio 
ativismo judicial.
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resumo
Este artigo é uma leitura da demanda envolvendo o povo indígena 
Kichwa de Sarayaku – Republica do Equador – apresentado pe-
rante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como pano de 
fundo para o estudo da consulta prévia como um direito humano 
fundamental das comunidades indígenas e sua aplicação ao direito 
brasileiro.
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Abstract
This paper is a explanation about the case Indigenous people Kichwa 
de Sarayaku (Ecuador Republic) has been sued by Interamerican 
Comission of Human Rights in Interamerican Court of Human 
Rights and a comprehension about previous consulting right like a 
human right for indians comunitys in Brazil

Keywords: Previous Consulting, Human Rights, Indians Comunities.

introdução

O Presente artigo apresenta uma leitura da Demanda2 apresen-
tada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, 
doravante, simplesmente Comissão, perante a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, doravante, simplesmente Corte, onde aduz 
violações de direitos humanos do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku 
e seus membros, autuado sob o n° 12.465 contra o Equador, doravan-
te simplesmente Estado, em 26 de abril de 20103.

2 O conceito de Demanda no presente artigo significa tão somente a formulação 
escrita da ação perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que cor-
responderia ao conceito de petição inicial do processo civil brasileiro, não se con-
funde, com o conceito técnico processual de Demanda, que expressa o conjunto 
da exposição dos fatos e de direito que fundamenta o peido de tutela jurisdicional, 
contendo uma pretensão do sujeito, exigindo a subordinação do interesse alheio 
ao interesse próprio do autor, embora no caso a Demanda da CIDH, não deixe de 
expressar no seu conjunto este conteúdo mais técnico perante a Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos.Sobre este conceito de demanda, cfr DINAMARCO, 
Cândido Rangel Instituições de Direito Processual Civil, Vol II, Título XI, capítulo 
XXXIV, especialmente páginas 102 a 107; MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo 
Processo Civil Brasileiro. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense.2001. p. 9. Paru um concei-
to lógico-filosófico de demanda Cfr. CROCE, Benedeto. Lógica come Scienza dei 
Conceito Puro, ed., Bari Gius Laterza & Figli.1947, p. 133.
3 Apresentaram esta demanda, como subscritores Luz Patricia Mejía, Comissá-
ria e Santiago A. Canton, Secretario Executivo,e Assessores Elizabeth Abi-Mer-
shed, Secretaria Executiva Adjunta, Karla I. Quintana Osuna, Advogada e Isabel  
Madariaga C., Advogada.

Humanos.Sobre
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Apresentando uma leitura teórica do caso, e apontando as suas 
contribuições para a melhor compreensão do direito de consulta 
prévia das comunidades indígenas como um direito humano funda-
mental, quando afetado diretamente o seu território, considerando a 
especial relação destes povos com a terra.

Também se estabelece pontes da relação do tema com o direito 
brasileiro, permitindo o seu aperfeiçoamento.

1 resumo do caso

A demanda apresentada, sob o no. 12.465, perante a Corte In-
teramericana de Direitos Humanos, remete o conflito entre o Povo 
indígena Kichwa de Sarayaku e seus membros contra o Estado do 
Equador, e tem como origem as ações e omissões do Estado em 
prejuízo do Povo Kichwa de Sarayaku e seus membros (vitimas), já 
que o Equador tem permitido que uma empresa petroleira privada 
realize atividades no territorio ancestral do Povo Kichwa de Sara-
yaku sem consultá-lo préviamente e criando uma situação de risco 
para a comunidade. 

A utilização do território desta comunidade pela empresa pe-
troleira, teve como consequência a impossibilidade do povo indígena 
de buscar seus meios de subsistência em seu território e a limitação 
do direito à circulação no mesmo, limitando o seu direito de pro-
priedade, reporta-se, ainda, o caso a negação da proteção judicial e 
o devido processo legal ao Povo Kichwa de Sarayaku, por parte de 
autoridades do Equador.

A apresentação do caso perante a Corte estava baseada na ne-
cessidade de que o Equador respeitasse e garanta o direito de usar, 
gozar e dispor de seu território ao Povo Indígena Kichwa de Saraya-
ku. Também, a CIDH considera que o presente caso representa uma 
oportunidade para que o Sistema Interamericano desenvolva mais 
amplamente o tema da consulta prévia dos povos indígenas, assim 
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como o eventual efeito da decisão nos ordenamentos jurídicos inter-
nos em relação com o tema da consulta prévia e ao consentimento 
livre e informado.

1.1 objetivo da Demanda

A partir das ocorrência fáticas do caso, a CIDH, aponta diver-
sas violações da Convenção Americana de Direitos Humanos, decli-
nadas na demanda, ao final, a Comissão Interamericana solicitou à 
Corte que declarasse o Estado do Equador responsável pela violação 
dos artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo o 
artigo 21, combinado com os artículos 13, 23 e 1.1, artigos 4, 8 e 25, 
combinado com o artículo 1.1 da mesma; artigo 22, combinado com 
artigo 1.1 da mesma; artículo 5 combinado com o artigo 1.1, por fim 
o artigo 2 da Convenção Americana. Solicitando, assim, que a Corte 
ordene o Estado do Equador a:

1.  Adotar as medidas necessárias para garantir e proteger o di-
reito de propriedade do Povo Indígena Kichwa de Sarayaku e 
seus membros, respeito de seu território ancestral, garantindo 
a especial relação que mantém com seu território.

2.  Garantir aos membros do Povo Kichwa de Sarayaku o exercí-
cio de suas atividades tradicionais de subsistência, retirando o 
material explosivo colocado em seu território.

3.  Garantir a participação significativa e efetiva dos representan-
tes indígenas nos processos de tomada de decisões, acerca do 
desenvolvimento e outros temas que os afetam e a sua sobrevi-
vência cultural.

4.  Adotar, com a participação dos Povos indígenas, as medidas 
legislativas ou de outra natureza, necessárias para fazer efetivo 
o direito à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé, confor-
me os estandartes de direitos humanos internacionais.

5.  Adotar as medidas necessárias para evitar que no futuro se 
produzam fatos similares, conforme o dever de prevenção e ga-
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rantia dos direitos fundamentais reconhecidos na Convenção 
Americana.

6.  Outorgar uma reparação individual e comunitária plena ao 
Povo Kichwa de Sarayaku e seus membros, que inclua, não so-
mente uma indenização pelos danos materiais e morais e as 
custas e despesas do litigio, a nível nacional e internacional, 
mas também a celebração de certos atos de importância sim-
bólica que garantam a não repetição dos delitos cometidos no 
presente caso.

1.2 principais procedimentos anteriores ao ajuizamento  
 da demanda perante a Corte interamericana de  
 Direitos humanos

Importante destacar que em 19 de dezembro de 2003, a Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma petição apre-
sentada pela Associação do Povo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), 
o Centro de Direitos Econômicos e Sociais (CDES) e o Centro pela 
Justiça e o Dereito Internacional (CEJIL), (“peticionarios”), a qual foi 
registrada sob o número P167/03, que foi submetida ao contraditó-
rio com contra-razões do Estado do Equador. Em 8 de abril de 2004, 
os peticionarios apresentaram informações adicionais e pediram à 
Comissão para solicitar medidas provisórias a Corte Interamerica-
na, em 15 de junho de 2004, a Comissão submeteu a consideração 
da Corte Interamericana, de conformidade com os artigos 63.2 da 
Convenção e 25 do Regulamento da Corte, uma solicitação de medi-
das provisórias a favor do Povo indígena Kichwa de Sarayaku e seus 
membros. Assim, mediante a Resolução de 6 de julho de 2004, a Cor-
te Interamericana ordenou ou medidas provisórias e resolveu:

1.  Requerer ao Estado que adotasse, sem demora, as medidas ne-
cessárias para proteger a vida e integridade pessoal dos mem-
bros do Povo indígena kichwa de Sarayaku e daqueles que 
exercem sua defesa nos procedimentos requeridos perante as 
autoridades.
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2.  Requerer ao Estado que garantisse o direito de livre circulação 
dos membros do Povo kichwa de Sarayaku.

3.  Requerer ao Estado que investigue os fatos que motivam a ado-
ção destas medidas provisórias, com o fim de identificar os res-
ponsáveis e impor a eles as sanções correspondentes.

4.  Requerer ao Estado que dê participação aos beneficiários des-
tas medidas no planejamento e implementação das mesmas e 
que, em geral, lhes mantenham informados sobre o avanço da 
execução das medidas ordenadas pela Corte.
Apos audiência em 11 de maio de 2005 perante a Corte In-

teramericana sobre as medidas provisórias a serem adotadas pelo 
Equador, e, após a sua avaliação, em 17 de junho de 2005, a Corte 
Interamericana resolveu manter as medidas adotadas nonas termos 
da Resolução de 6 de julho de 2004, e, em particular ordenou que 
fosse retirado o material explosivo colocado no território do Povo In-
dígena Kichwa de Sarayaku. Em 28 de fevereiro de 2010 Corte emitiu 
uma resolução a respeito das medidas provisórias após haver cele-
brado uma audiência pública em 2 de fevereiro de 2010.

2 Descrição antropológica do povo Sarayaku  
 integrante da nação indígena Kichwa e  
 pluralismo jurídico

Um importante aspecto da Demanda é relacionar com a Cons-
tituição Política da República do Equador, cujo artigo 83 estabelece 
que os Povos indígenas se autodefinem como nacionalidades de raí-
zes ancestrais, a forma pela qual o Povo Indigena Sarayaku, se orga-
niza, seja territorialmente, seja através de suas instâncias de organi-
zação politica, reportando, ao Informe antropológico-jurídico sobre 
os impactos sociais essa culturais da presença da companhia CGC 
em Sarayaku, elaborado por Gina Chávez, Rommel Lara e María 
Moreno, investigadores da Faculdade Latinoamericana de Ciências 
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Sociais, FLACSO, o que revela a importância de se reconhecer o plu-
ralismo jurídico, como um instrumento importante para a correta 
compreensão dos direitos humanos, para além do direito positivo.

Registra a demanda que uma importante característica da or-
ganização politica do Povo Indigena Sarayaku, é a função das Assem-
bleias, que são convocadas para a eleição de autoridades, apresentação 
dos resultados de suas gestões, tomada de decisões que interessam a 
todo o Povo e para resolver certo tipo de conflitos internos.É impor-
tante assinalar que os conflitos internos são manejados por várias 
instancias prévias antes de chegar a Assembleia. Somente aqueles 
conflitos de muita gravidade chegam até esta instância.

As decisões sobre temas graves ou de especial transcendência 
para o Povo se tomam na tradicional Assembleia comunitária, a qual 
se denomina Tayja Saruta-Sarayaku. Esta, por sua vez, conta com um 
Conselho de Governo integrado por líderes tradicionais, líderes co-
munitários, ex dirigentes maiores, shamanes, grupos de asessores e 
técnicos do Povo. Este conselho tem capacidade de decisão em certo 
tipo de conflitos internos e externos. Sem embargo, sua tarefa princi-
pal é servir de interlocutor com os atores externos a Sarayaku sobre a 
base das decisões tomadas em Assembleia.

Destarte, a demanda, destaca, que o Povo Sarayaku, possui 
centros, mas que formam uma unidade, não se constituindo estes 
centros em comunidades independentes, compondo o mesmo povo 
indígena, sendo, que em cada um dos centros de Sarayaku existem 
grupos de famílias ampliadas ou ayllus os que por sua vez estão di-
vididos em huasi que são lugares conformados por um casal e seus 
descendentes.

A importância da descrição desta organização política, é aqui-
latada pela necessidade que dela emerge para a construção de uma 
nova visão do fenômeno jurídico, onde a uniformidade jurídica não 
se sobreponha às tradições ou as torne internamente iguais, mas se 
considere as particularidades das tradições, provocando-se mudan-
ças na maneira hermenêutica de pensar o direito, dando um sentido 
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específico a coisas específicas em lugares específicos, de forma que 
tenham formas e impactos específicos, representando significados4.

Isto impõe uma atenção para o entendimento e reconheci-
mento das instâncias politicas de um povo diferenciado e o que elas 
podem revelar, e somente a partir disto se pode realmente observar 
que um processo de diálogo livre é realizado com esta comunidade, 
respeitando as suas instâncias de governança.

Outro aspecto relevante, que se observa, é que o direito positi-
vo peruano, na própria Constituição é possível se reconhecer, a exis-
tência das nacionalidades indígenas, sem que isto importe, excluir a 
jurisdição do Estado Equatoriano sobre o território, nem exclua os 
índios da nacionalidade do Estado-Nação equatoriano, logo, se per-
cebe, que, por exemplo, o direito brasileiro, é, bem mais conservador 
neste aspecto, pois sequer a Constituição, apesar do Capitulo Próprio 
que agora possui, não se reporta sequer a Povos Indígenas, aliás, o 
seu titulo se reporta simplesmente a “DOS INDIOS”, como se estes 
fossem, sobretudo, indivíduos de uma etnia, no plural.

Interessante observar, que o texto constitucional brasileiro, no 
art. 231 a 232, do Capitulo dos Índios, reporta-se, apenas a índios, 
comunidades ou grupos indígenas, da mesma forma, o Art. 210, no 
capitulo da Educação, reporta-se no seu § 2º às comunidades indí-
genas para assegurar que o ensino fundamental regular será minis-
trado em língua portuguesa e também a com a utilização de suas 
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, e, ainda, o 
Art. 215,§ 1º no capitulo da Cultura, define o dever do Estado de pro-
teger as manifestações das culturas indígenas, incluída como grupo 
participantes do processo civilizatório nacional, isto, é significativo, 
dada a generosidade do Art. 231, que reconhece aos índios sua or-
ganização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

4 CLIFFORD, Geertz. Capitulo 8 - O Saber Local : Fatos e Leis em uma Perspectiva 
Comparativa. In O SABER LOCAL: Novos ensaios em antropologia interpretativa: 
tradução Vera Mello Joscelyne. Petrópolis: Vozes.1997. Páginas 351 a 356
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originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competin-
do à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, 
mas não se reporta a povos ou nações indígenas.

Assim, é relevante, registrar, que a demanda se reporta à na-
cionalidade Kichwa da amazônia equatoriana, que compreende os 
Povos que compartilham uma mesma tradição linguística e cultural: 
o Povo Napo-Kichwa e o Povo Kichwa do Pastaza. A autodefinição 
dos Kichwa da província de Pastaza como Runas (pessoas ou seres 
humanos) marca sua atribuição e pertencimento ao mesmo espaço 
identitário intraétnico frente aos outros Povos indígenas no Kichwa.

Neste ponto a demanda reporta a outro tema fundamental 
quando se trata de direitos humanos de grupos diferenciados, que é 
a necessidade de acolher o conceito de autodefinição, ou autoatribui-
ção , como elemento de identidade do grupo humano, como repor-
tou a demanda, como visto no parágrafo anterior, a forma como este 
povo se atribui e define o seu pertencimento ao mesmo espaço, in-
clusive se diferenciando de outros povos da mesma nação indígena.

Este é um aspecto importante do sistema internacional de di-
reitos humanos, reconhecido expressamente Convenção nº 169 da 
Organização Internacional do Trabalho, que trata sobre os povos in-
dígenas e tribais em países independentes, sendo que o art. 1º prevê 
que a consciência da identidade indígena ou tribal deverá ser con-
siderada como critério fundamental para determinar os grupos aos 
que se aplicam os seus dispositivos.

A Convenção 169 da OIT é expressa sobre a necessidade de se 
aplicar à legislação nacional o dever de ser levados na devida consi-
deração os costumes ou direito consuetudinário dos povos (art. 8º), 
sendo que define, o artigo 13, da Convenção 169-OIT, que, ao apli-
carem as disposições, os governos deverão respeitar a importância 
especial que para as culturas e valores espirituais dos povos possui a 
sua relação com as terras ou territórios, ou ambos, segundo os casos, 
que eles ocupam ou utilizam alguma maneira e, particularmente, os 
aspectos coletivos dessa relação.



Revista de Direito e Política144

Aliás, destaca a demanda, que para os membros do Povo Kich-
wa de Sarayaku o território está ligado a um conjunto de significados, 
onde todos os elementos da natureza tem espírito (Supay em Kich-
wa). A presença dos Supay sacraliza os lugares, e somente os Yachak 
podem acessar aos espaços sagrados e interagir com seus habitantes.

Esta análise permite observar, que a partir das relações com um 
povo ou comunidade diferenciada, é necessário reconhecer as suas 
formas de governança interna, que devem ter o merecido respeito, 
sendo um importante suporte técnico para o reconhecimento destas 
instâncias, como ocorreu no caso, pelo descrição antropológica.

Além do que isto revela de maneira mais substancial que apesar 
do Estado moderno reivindicar o monopólio do direito, uma herme-
nêutica séria precisa problematizar este monopólio, identificando-se 
uma prática social importante que revela que este monopólio precisa 
ser relativizado5

Em não havendo o devido respeito à organização politica da 
comunidade indigena não se pode, obviamente, se estabelecer uma 
Consulta Prévia adequada, isto é necessário para que se possa cons-
truir relações de poder menos assimétricas, uma luta cultural, a favor 
de relações alternativas de poder, alternativas a realidade existente6. 
É, interessante, observar, que o “Consejo de Desarrollo de las Na-
cionalidades y Pueblos del Ecuador” , CODENPE, criado mediante 
Decreto Executivo No. 386, publicado no Registro Oficial No. 86 de 
11 de dezembro de 1998, que é um organismo do Estado descen-
tralizado e participativo, reconheceu a organização política do Povo 
Kichwa de Sarayaku, através do seu Secretário Executivo, mediante 
o acordo 24, de 10 de junho de 2004, o que, revela, neste aspecto, um 
bom modelo de definição de como estabelecer o reconhecimento da 

5 SANTOS, Boaventura de Souza. O Estado e o Direito na Transição Pós-
-Moderna:para um Novo Senso Comum sobre o Poder e o Direito. In Revista Cri-
tica de Ciências Sociais. n. 30. Junho 1990.Pág. 32
6 Idem. Página 39

1990.P�g
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instância de diálogo da comunidade com o Estado, embora, como 
veremos mais a frente, ouve uma burla, na relação da empresa com 
a Assembleia.

3 Violação do território Kichwa de Sarayaku para  
 exploração de petróleo

Registre-se que n dia 12 de maio de 1992, o Estado do Equa-
dor, através do Instituto de Reforma e Colonização, e em virtude das 
“peticiones de diversas organizaciones y Pueblos indígenas de la pro-
vincia de Pastaza, tendientes a obtener la adjudicación de tierras”, 
regularizou na provincia de Pastaza, em forma coletiva, conforme 
descrita no título, uma área correspondente a uma superficie aproxi-
mada de 254.652 hectáres, a favor das comunidades do río Bobonaza 
nas quais que se incluem: Sarayaku, Sarayaquillo, Cali Cali, Shigua 
Cucha, Chontayacu, Nina Cucha, Palanda, Teresa Mama, Ramizuna, 
Tahuay Ñambi, Palizada, Muro Pishin, Mangaurco, Boberas, Santo 
Tomás, Puca Urcu, Liz Pungo, Yanda Playa, Chiyun Playa, Rumi Pla-
ya, Shawindia, Upa Lulun, Huagra Cucha, Tuntun Lan, Llanchama-
cocha, Alto Corrientes, Papaya, Chipahuari, Masaramu.

De acordo com o ítulo, a regularização se realizou sem direito 
a perda por evicção e sujeito ás seguintes normas:

a.  A regularização se destinou ao triplo propósito de proteger os 
ecossistemas da Amazonía equatoriana, de melhorar as con-
dições de vida dos membros das comunidades indígenas e de 
proteger a integridade de sua cultura.

b.  A regularização não afeta de modo algum, as regularizações 
anteriormente feitas a pessoas ou instituições cuja validez fo-
ram ratificadas no mesmo ato, nem os assentamentos e posses-
sões dos colonos realizadas anteriormente, nem o livre trânsito 
pelas vías aquáticas e terrestres existentes ou que se construam 
no futuro, de acordo com a legislação nacional.
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c.  A regularização não limita a faculdade do Estado de construir 
vías de comunicação, portos, aeroportos e demais obras de in-
fraestrutura necessárias para o desenvolvimento econômico e 
segurança do país.

d.  O Governo Nacional, suas instituições e a força pública tem 
livre acesso às áreas regularizadas para o cumprimento das 
ações previstas na Constituição e leis da República.

e.  Os recursos naturais do subsolo pertencem ao Estado e este 
poderá explorá-los sem interferências dentro das normas de 
proteção ecológica.

f.  O Governo Nacional, a fim de proteger a integridade social, cul-
tural, econômica ambiental das comunidades regularizadas, os 
planos e programas, serão elaborados pelas respectivas comuni-
dades indígenas e apresentados a consideração do Governo.

g.  A comunidade regularizada se submete às normas de manejo 
e cuidado do área regularizada e fica expressamente proibida a 
venda ou alienação, total o parcial da mesma.
Pode-se observar que apesar do petróleo ser um recurso do 

subsolo, portanto de propriedade do Estado do Equador, podendo 
ser explorado sem interferências dentro das normas de proteção eco-
lógica, este direito deveria ser compatibilizado com os direitos da 
comunidade sobre o território reconhecido, o que por outro lado, 
imporia no mínimo um diálogo prévio sobre com se daria esta explo-
ração, ou seja, uma consulta prévia.

Registra a Demanda, que no dia 26 de junho de 1995, foram 
feitas licitações internacionais para a exploração e extração de hidro-
carbonetos no território do Equador, e se incluiu o bloco 23 da região 
Amazônica da província de Pastaza. Assim, no dia 26 de julho de 
1996, foi assinado o contrato de participação para a exploração e ex-
tração de petróleo cru no bloco No. 23 da Região Amazônica (Con-
trato com a CGC), entre a Empresa Estatal de Petróleos do Equador 
(PETROECUADOR) e o consórcio formado pela CGC e a Petrólera 
Equador San Jorge S.A.
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O espaço territorial outorgado através do contrato com a CGC 
compreendeu uma superfície de 200.000 hectares, onde habitam as se-
guintes associações e comunidades indígenas: Sarayaku, Jatun Molino, 
Pacayaku, Canelos, Shaimi y Uyuimi. Das comunidades mencionadas, 
Sarayaku é a maior em termos populacionais e extensão territorial, 
cerca de 65% do bloco 23 abarca seu território ancestral e legal.

Importante observar, que apesar de uma relação contratual 
com o Estado, inclusive com regras de proteção ambiental, e com 
descrição da necessidade de intervenção do Estado, na relação com 
as comunidades, e ainda que consciente dos direitos territoriais das 
comunidades indígenas, em várias ocasiões a empresa petroleira uti-
lizou métodos inadequados para a entrada no território Sarayaku e 
para conseguir o consentimento para sua extração petroleira, atra-
vés do oferecimento de dinheiro, na forma individual ou coletiva e 
levando uma caravana para atenção médica a várias comunidades 
que formam parte de Sarayaku. Para ser atendidas, as pessoas tinham 
que assinar uma lista, na qual posteriormente se tinha convertido 
em uma carta de apoio dirigida à CGC para que continuasse com os 
trabalhos de exploração sísmica.

As organizações indígenas da nacionalidade Kichwa como a 
Organização do Povo Kichwa de Sarayaku se colocaram contra os 
métodos utilizados pela CGC para obter seu consentimento, que en-
tre outras, desde 1999 a CGC executava ações diversas destinadas a 
negociar de forma isolada e separada com as comunidades, com o 
claro propósito de dividi-las.

Devido a utilização de explosivos na prospecção do petróleo, 
entre outubro de 2002 e fevereiro de 2003, os trabalhos da empresa 
petroleira no bloco 23 avançaram 29% ao interior do território de 
Sarayaku, nesse período a CGC perfurou 467 poços com um total de 
1.433 kilogramas de explosivos e os deixou depositados no território 
dos Povos indígenas que habitam no bloco 23, permanecendo os ex-
plosivos no território de Sarayaku.
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A violência desta atividade sobre o território fez com que em 
novembro de 2002, a Associação do Povo Kichwa Sarayaku declarasse 
estado de emergência no qual paralisou suas atividades econômicas, 
administrativas e escolares cotidianas, por alguns meses. Com o pro-
pósito de resguardar os limites do território para impedir a entrada 
da CGC, os habitantes de Sarayaku organizaram seis acampamentos 
denominados de paz e vida nos limites de seu território, quando os 
membros do Povo, viveram na selva, os cultivos e a comida se esgota-
ram e durante três meses as famílias viveram dos recursos da floresta.

Com base em Convênio de Cooperação militar celebrado entre 
o Estado e as empresas petroleiras em 2002, o Equador ordenou a 
presença de agentes da Força Pública do Estado no território de Sa-
rayaku e suas comunidades vizinhas, levando a uma militarização do 
território, ao redor de Sarayaku se instalaram quatro bases militares, 
levando a detenções arbitrárias.

Na demanda apresentada há o registro de que em julho de 2003 
a CGC destruiu ao menos um sitio de especial importância na vida 
religiosa e espiritual dos membros do Povo de Sarayaku, a saber o ter-
reno do líder espiritual (Yachak) Cesar Vargas, quando empregado da 
companhia petroleira haviam ingressado no seu bosque sagrado en 
PINGULLU e destruíram todos as árvores ali existentes em especial a 
grande árvore do Lispungu, o que lhes deixou sem a força para obter 
sua medicina para curar as enfermidades de seus filhos e familiares.

A partir do inicio da prospecção sísmica dentro do território 
de Sarayaku se intensificaram as agressões entre membros de dita co-
munidade, trabalhadores da CGC, e outros Povos indígenas situados 
no bloco 23, que divididos, apoiavam ações da empresa, com ações 
violentas para limitar o a circulação de membros do Povo Kichwa de 
Sarayaku que se deslocavam em canoas pelo rio Bobonaza, mediante 
disparos de armas de fogo efetuados por moradores do lugar.

Este conflito ficou declarado quando a Associação de Sarayaku 
manifestou seu rechaço e que não venderia ou cederia seu território 
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em troca de passagem pelo rio Bobonaza e para dar passagem a ex-
ploração petroleira, como tinha sido proposto por parte de Canelos 
e Pacayacu que então passaram a não permitir a passagem livre aos 
moradores da asociação Sarayacu até que exista um segundo acordo 
entre as três associações.

Este aspecto reforça a necessidade de que a consulta prévia 
para ser realmente um consentimento livre e fundamentado, além de 
precisar respeitar as formas de organização politica e deliberação da 
comunidade, não podem ser obtidas com métodos arcaicos, ou que 
geram o divisionismo dentro das comunidades, como claramente foi 
o caso desta ação da empresa CGC no Equador, o que aliás, infeliz-
mente tem sido uma prática comum na América Latina, por diversas 
empresas, como registra Rodrigo Cruz7

4 Aspectos jurídicos da demanda

Um importante aspecto da Demanda decorre da apresentação 
como principais fundamentos de direito os dispositivos da Conven-
ção Americana de Direitos Humanos, e a partir dela a sua relação, 
citando ainda a jurisprudência da Corte.

Destaca-se, que a demanda coloca outros aspectos jurídicos, 
além dos que se analisa abaixo, que embora graves, não estão dire-
tamente relacionado com o direito de consulta prévia, como, por 
exemplo, a violação do artigo 22, da Convenção Americana, sobre a 
livre circulação e residencia, já que provado que o do Povo de Sara-
yaku teve limitado o seu uso por vía fluvial através do rio Bobonaza, 
o mais usado pela comunidade, impedindo a saída do território, ou 
mesmo a circulação nele, onde muitos moram, ou residem ou, ainda, 

7 CRUZ, Rodrigo de La.2005Descripción de la compreension corriente del con-
sentimento libre, prévio e informado de los pueblos indigenas como um asuto 
metodológico, em las actividades relacionadas com pueblos indigenas:significadoy 
desafios. (www.un.org).acesso em 20 de junho de 2013.

http://www.un.org/
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violações ao direito de integridade física de membros da comunida-
de, que não aborda-se aqui os fundamentos jurídicos.

4.1 Direito de propriedade indígena

O Direito de Propriedade como um direito fundamental está 
previsto no Artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Huma-
nos8, direito que assiste também aos povos indígenas, como reconhe-
cido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, como repor-
ta a Demanda o Caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni. 
Sentença de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79; Caso Comunidade 
Indígena Sawhoyamaxa. Sentença de 29 de março de 2006. Serie C 
No. 146; Caso Comunidade Indígena Yakye Axa. Sentença de 17 de 
junho de 2005. Serie C No. 125.

Com base nesta jurisprudência do sistema Interamericano de 
direitos humanos se tem reconhecido reiteradamente o direito de 
propriedade dos Povos indígenas sobre seus territórios ancestrais e 
o dever de proteção que provém do artigo 21 da Convenção Ameri-
cana. A peculiaridade do reconhecimento destes direito pela Corte 
Interamericana é reconhecer que “entre los indígenas existe una tra-
dición comunitaria sobre la forma comunal de la propiedad colectiva 
en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un indivi-
duo sino en el grupo y su comunidad”. Ademais, a corte tem declara-
do que “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es 
meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento 
material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 
preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”.

8 Artigo 21.1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens.A lei pode su-
bordinar tal uso e gozo ao interesse social. 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de 
seus bens, exceto mediante o pagamento de indenização justa, por razões de utili-
dade pública ou de interesse social e nos casos e segundo as formas estabelecidas 
pela lei.3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo 
homem, devem ser proibidas pela lei.
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Disto aponta a demanda que a Corte Interamericana declara 
que a noção de domínio e da posse sobre as terras dos indígenas não 
necessariamente corresponde a concepção clássica de propriedade, 
mas merecem igual proteção do artigo 21 da Convenção America-
na, pois desconhecer as versões específicas do direito ao uso e gozo 
dos bens, dados pela cultura, usos, costumes e crenças de cada povo, 
equivaleria a sustentar que somente existe uma forma de usar e dis-
por do bens, o que a sua vez significaria fazer ilusória a proteção do 
artigo 21 da Convenção para milhares de pessoas.

O que se percebe desta critica é que mais que discutir o direito 
de propriedade é fundamental perceber que a posse é o elemento 
fundamental que diferencia a relação com a terra, e, se torna o ele-
mento legitimador do direito de propriedade.

A partir deste enfoque é se pode afirmar que a posse não é um 
requisito que deve ser considerado apenas do ponto de vista indivi-
dual, mas é necessário reconhecer a existência dela como expressão 
coletiva como se manifesta nesta posse indígena, e ainda se afirmar 
que mesmo os povos que tem apenas a sua posse, estão protegidos no 
conceito de propriedade como um direito fundamental

Assim, não se pode deixar de reconhecer que a posse é o ele-
mento fundamental do acesso à terra e legitimador do direito de 
propriedade. O que leva a afirmar que a posse não é um requisito 
que deve ser considerado apenas do ponto de vista individual, mas 
é necessário reconhecer a existência dela como expressão coletiva 
na luta pela terra de comunidades tradicionais frente a um conceito 
tradicional de propriedade, que se afirma sobretudo como um di-
reito individual.

Segundo Picard,9 a posse possui a natureza de interesse jurí-
dico, posto que além do valor que representa para a pessoa ou co-
letividade, possui um valor social e a sua violação reflete sobre os 
interesses da sociedade, por isso o direito cria mecanismos para a 
sua proteção.

9 PICARD, Edmond. O direito puro. 2. ed. Salvador: Progresso, 1954. p. 54.
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Neste contexto, o direito de propriedade somente se reconhe-
ce a partir da sua função social, que no campo se expressa através 
da posse agrária, com destaque aos direitos e interesses das camadas 
sociais que sempre estiveram excluídas do acesso à terra.A proprie-
dade sem função social não tem o status que antes se lhe atribuía, 
destinando-a a um fim de utilidade social, criando mecanismos que 
permitam a reinserção da propriedade como utilidade social.

Neste diapasão, Comparato10 aponta pontos fundamentais da 
consolidação positiva, no direito brasileiro, de regras que devem 
atender ao desiderato dos direitos humanos, como aspiração funda-
mental da humanidade e, como este direito, ao mesmo tempo, esta-
belece contradições com o desenvolvimento da democracia, dando 
enfoque à necessidade de políticas públicas que permitam o atendi-
mento destas demandas.

Destarte o Demanda da CIDH contextualiza o significado do 
direito de propriedade como elemento fundamental para uma correta 
compreensão do uso das riquezas da sociedade, apontando a insufi-
ciência da leitura tradicional da propriedade, para se afastar a noção da 
propriedade-poder, e por isso é essencial perceber que a posse como 
elemento central da propriedade deve sempre considerar os usos espe-
cíficos de uma comunidade, para se entender melhor o soerguimento 
do direito de propriedade como um direito fundamental.

Por iso que, para Comparato,11 para afastar a exploração do ho-
mem pelo homem, deveria o constituinte brasileiro claramente ter 
estabelecido como “direito humano tão só a propriedade dos bens 
necessários a manutenção da vida digna e sóbria” e que não deveria 
ter utilizado a ambígua noção de função social para qualificar a pro-
priedade, o que numa visão crítica que aqui se apresenta significa jus-
tamente dignificar a posse como elemento fundante da propriedade.

10 COMPARATO, Fábio Konder. Para viver a democracia. Escola de Governo e 
Cidadania do Pará, primeiro semestre de 2003. Mimeografado.

11 COMPARATO, op. cit.
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Infelizmente, o Código Civil brasileiro em vigor reforça a 
compreensão do direito de propriedade-poder, denunciado por 
Comparato,12 e que mesmo frente à ambígua noção de função social 
da Constituição Federal, o novo código trilhou caminhos naquela 
nefasta direção e, portanto, na contramão da história, sendo mais um 
entrave na plena realização dos direitos humanos no Brasil.

O Código Civil ao reconhecer n definição de propriedade a fa-
culdade do proprietário de usar, gozar e dispor e o direito de reavê-
-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha 
(art.1.228), ao contrário do que os muito mais otimistas dizem sobre 
o CC/2002 ter avançado em relação ao conceito tradicional, houve 
uma consagração a este instituto como um dos mais amplos direitos 
do sistema, reforçando a noção de propriedade-poder a que se refere 
Comparato.

É preciso afastar esse mal caminho, e apontar que não há uma 
dubiedade quanto à função social da propriedade adotada pelo cons-
tituinte ao contrário do código civil, cuja definição não impede o 
avanço constitucional do conceito de propriedade, consagrado na 
carta magna, especialmente se interpretado com a expansão dos re-
quisitos de sua configuração da função social, prevista no art. 170 da 
CF. Dai fundamental se afirmar uma linha interpretativa democráti-
ca sobre este direito fundamental, que diminua os conflitos sobre a 
posse e propriedade da terra. Pois de fato, usar e gozar não poderiam 
ou não deveriam ser considerados em sua essência como direitos dis-
tintos, como previsto pelo legislador civil, a integrar o conceito de 
propriedade, pois evidente que todo uso deve estar relacionado com 
o fruir as utilidades do bem, portanto, gozo do mesmo.

No momento que o Código Civil faz ressaltar em distintos ver-
bos ações que o proprietário pode facultativamente exercer sobre o 
bem, como manifestação de sua propriedade, cada um carregando 
em si um dos atributos desta no que tange ao usar, gozar e dispor, 

12 COMPARATO, ibidem.
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descrito no preceito legal, termos que, ainda que distintos, são mani-
festações objetivas reconhecidas pelo direito positivo pátrio ao nível 
infraconstitucional como integrantes da propriedade.

Isto revela que não houve um sério abalo da concepção tradi-
cional de propriedade, posto que esta divisão nos muitos atributos da 
configuração da propriedade apresenta-se, evidentemente, como jus-
tificativa de que possa existir a propriedade sem um uso socialmen-
te justificado, remetendo à posse efetiva do bem. Destarte, somente 
porque o sistema admite e reconhece a possibilidade cartulária da 
propriedade, ou seja, aquela que se justifica tão somente pelo registro 
mobiliário que a encerra e independente da posse, é que o art. 1.228, 
§1º, do CC, precisa descrever expressamente que “o direito de pro-
priedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de confor-
midade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 
naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas”.

Não é preciso ser um exímio hermeneuta para conceber que 
apenas o domínio de um imóvel, ainda que sem uso, pode me ofere-
cer um gozo, e até mesmo possibilitar a sua disposição. O que discu-
te-se é como se pode cumprir a função social da propriedade, que o 
constituinte define como um dever (art. 5º, XXIII), quando o Código 
Civil coloca o atributo do uso como uma faculdade do proprietário?

Evidente, portanto, que o uso não pode ser uma faculdade do 
proprietário, como define o código civil, mas um dever, pois não 
se pode cumprir função social sem uso, sob pena de se descumprir 
cláusula pétrea que define que esta atenderá a função social. O que 
evidentemente, está a norma constitucional alinhada com o artigo 21 
da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Tanto mais importante isto se torna, quando registra a deman-
da que a Corte Interamericana tem reconhecido a estreita vincula-
ção dos Povos indígenas com suas terras tradicionais e os recursos 
naturais ligados a sua cultura que ali se encontram, assim como os 
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elementos imateriais que se desprendem deles, que devem ser salva-
guardados pelo artigo 21 da Convenção Americana.

Registra, a demanda que a garantia do direito à propriedade 
comunitária dos Povos indígenas deve tomar em conta que a terra 
está estreitamente relacionada com suas tradições e expressões orais, 
seus costumes e línguas, suas artes e rituais, seus conhecimentos e 
usos relacionados com a natureza, suas artes culinárias, o direito con-
suetudinário, sua vestimenta, filosofia e valores, onde a cultura dos 
membros das comunidades indígenas corresponde a uma forma de 
vida particular de ser, ver e atuar no mundo, constituído a partir de 
sua estreita relação com suas terras tradicionais e recursos naturais, 
não somente por serem estes seu principal meio de subsistência, mas 
deve ser reconhecida e compreendida como a base fundamental de 
suas culturas, sua vida espiritual, sua integridade e sua sobrevivên-
cia econômica. Para as comunidades indígenas a relação com a terra 
não é meramente uma questão de posse e produção mas um elemen-
to material e espiritual que devem gozar plenamente, inclusive para 
preservar seu legado cultural e transmiti-lo ás gerações futuras.

No presente caso, o Povo Kichwa de Sarayaku tem possuído 
seu território ancestral desde tempos imemoriais, situação que foi re-
conhecida pelo Estado do Equador mediante regularização realizada 
em 12 de maio de 1992.10 Em 14 de abril de 1998 o Equador ratifi-
cou a Convenção No. 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes.

Não se pode deixar de reconhecer que a posse indígena possui 
o diferencial de ser considerada originária. Muito semelhante neste 
aspecto, a um instituto particular do direito brasileiro, o indigena-
to, com assento constitucional, como se verificou também ocorre no 
Equador. Mas diferente do direito brasileiro que expressamente de-
clara que a propriedade das terras indígenas pertence à União, por se 
incluir entre os seus bens, na forma do artigo 20, inciso XI, o direito 
Equatoriano reconhece o direito de propriedade indígena, ainda que 
apresente algumas ressalvas quanto ao poder de Estado de intervir 
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no território, e ressalvando expressamente que a riqueza do subsolo 
pertence ao Estado, mas isto não permite afastar a conclusão que a 
posse da terra é exclusiva dos índios.

É interessante observar que apesar do capítulo 5 da Consti-
tuição Política do Equador de 1998, consagrar entre os direitos co-
letivos dos Povos indígenas, o direito de propriedade, dispondo o 
Artigo 84 que “El Estado reconocerá y garantizará a los Pueblos in-
dígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, y el respeto 
al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos 
colectivos: .. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras 
comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, 
salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas 
tierras estarán exentas del pago del impuesto predial.” não está no 
texto constitucional o conceito de ancestralidade da posse indíge-
na, este pode ser retirado pelo processo de interpretação do artigo 
83 que estabelece que os Povos indígenas se definem como nacio-
nalidades de raízes ancestrais.

Assim embora no Direito Equatoriano, não exista diretamen-
te no texto constitucional o conceito de terras ancestrais ou posse 
ancestral, este conceito pode ser identificado no sistema através do 
processo interpretativo e ainda na legislação infraconstitucional13, e 

13 A Lei de Terras Baldías e Colonização, Codificação 2004-03, Publicada no Su-
plemento do Registro Oficial 315, de abril 16 de 2004. após prever no Artígo1. Que 
as terras baldias, formam parte do patrimônio do Instituto Nacional de Desen-
volvimento Agrário do Equador, exclui expressamente no conceito destas, as ter-
ras comunitárias de possessão ancestral dos Povos indígenas que se autodefinem 
como nacionalidades de raízes ancestrais e dos Povo negros ou afroequatorianos, 
assim como, das comunidades que formam parte destas coletividades de confor-
midade ao disposto no Art. 84 da Constituição Política da República do Equa-
dor. Da mesma forma a Lei de Organização e Regime das Comunas. Codificación 
2004-04. Publicada no Suplemento do Registro Oficial No. 315, de abril de 2004. 
destaca que no artigo 3o. que a aplicação da Lei garantirá o exercício dos direitos 
coletivos dos Povos indígenas que se autodefinem como nacionalidades de raízes 
ancestrais e dos Povos negros ou afroequatorianos, assim como, das comunidades 
que formam parte destas coletividades de acordo ao disposto na alinea l do Art. 84 
da Constituição Política da República.
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pode ser correlacionado com o conceito de terras “tradicionalmente 
ocupadas pelos índios” presente no texto constitucional brasileiro, 
e pode-se que ambos expressam a ideia que o registro imobiliário a 
favor da comunidades pela regularização fundiária (adjudicacíón) é 
tão somente um mecanismo adotado para estabilizar a posse indíge-
na, não é um fim em si mesmo, que antecede até mesmo ao Estado, 
daí serem imemoriais.

Este aspecto pode ser observado na Jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal, que ao julgar o RE nº 183.188/MS- cujo relator 
foi o Min.Celso de Mello, através da Primeira Turma, destacou que:

A importância jurídica da demarcação administrativa homo-
logada pelo Presidente da República — ato estatal que se re-
veste de presunção juris tantum de legitimidade e de veracida-
de — reside na circunstância de que as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, embora pertencentes ao patrimônio da 
União (CF, art. 20, XI), acham-se afetadas, por efeito de desti-
nação constitucional, a fins específicos voltados, unicamente, à 
proteção jurídica, social, antropológica, econômica e cultural 
dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais. A 
QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS – SUA FINALIDADE 
INSTITUCIONAL. – As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União 
Federal. As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indis-
poníveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Po-
lítica, com a outorga dominial atribuída à União, criou, para 
esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se destina 
a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram 
reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, §§2º, 3º e 7º), 
visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indíge-
nas bem-estar e condições necessárias à sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Esta característica ímpar da posse indígena é constantemente 
reforçada na Carta Magna. Assim, o Capítulo VIII da CF, dedicado 
aos indígenas, em nenhum momento utiliza a palavra propriedade, 
mas salvaguarda esta posse étnica de diversas formas, como no artigo 

183.188/MS
Min.Celso
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231 quando reconhece como “direitos originários” sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens, sendo estas terras inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis (art. 231, caput 
c/c §4º).

A Constituição da República Federativa do Brasil define no §1º 
do artigo 231 como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
as “por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recur-
sos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua re-
produção física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.”. 
Longe de um conceito fundado no animus domini, a constituição sis-
tematiza o conceito desta posse nos usos para fins habitacionais, de 
produção e culturais das comunidades indígenas.

Dentro deste diapasão é que as terras tradicionalmente ocupa-
das pelos índios destinam-se exclusivamente à sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes, na forma do §2º do artigo 231 da CF.

O reconhecimento da ancestralidade, imemoriabilidade, posse 
tradicional etc,das terras indígenas no texto constitucional em am-
bos os casos, precisa ser destacada, pois reflete a importância jurídica 
desta posse étnica, que portanto, deve ser considerado no seu amplo 
aspecto material e imaterial.

Aliás, a natureza das terras indígenas foi debatida com rique-
za de detalhes pelo histórico voto do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Carlos Aires Brito, no julgamento da Petição 3.388-STF, no 
processo de demarcação da terra indígena Raposa/Serra do Sol, lo-
calizada no Estado de Roraima, no qual se suscitou a nulidade do 
processo e a discussão da forma de sua demarcação, se poderia ser 
descontínua ou não, definindo que a descontinuidade não está em 
acordo com o modelo definido pela Constituição, inclusive este de-
ver ser um espaço monoétnico.
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Neste julgamento, o Ministro Carlos Aires Brito apresentou 
um libelo do significado positivo, cultural e fraterno que o proces-
so de demarcação das terras indígenas deve representar para a na-
ção brasileira, e apresentou no seu voto uma iluminada definição do 
conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, em que 
claramente se encontra o espírito de uma posse singular. Declarou o 
Ministro sobre a tradicionalidade da ocupação indígena:

um tipo qualificadamente tradicional, de perdurabilidade da 
ocupação indígena, no sentido entre anímico e psíquico de 
que viver em determinadas terras é tanto pertencer a eles, os 
índios (“Anna Pata, Anna Yan”: “Nossa Terra, Nossa Mãe”). 
Espécie de cosmogonia ou pacto de sangue que o suceder das 
gerações mantém incólume, não entre os índios enquanto su-
jeitos e as suas terras enquanto objeto, mas entre dois sujei-
tos de uma só realidade telúrica: os índios e as terras por ele 
ocupadas.As terras, então, a assumir o status de algo mais que 
útil para ser um ente. A encarnação de um espírito protetor. 
Um bem sentidamente congênito, porque expressivo da mais 
natural e sagrada continuidade etnográfica, marcada pelo fato 
de cada geração aborígene transmitir a outra, informalmente 
ou sem a menor precisão de registro oficial, todo o espaço fí-
sico de que se valeu para produzir economicamente, procriar 
e construir as bases da sua comunicação linguistica e social 
genérica.Nada que sinalize, portanto, documentação domi-
nial ou formação de uma cadeia sucessória. E tudo a expressar, 
na perspectiva da formação histórica do povo brasileiro, a mais 
originária mundividência ou cosmovisão.

Na votação do processo histórico de demarcação da Terra In-
dígena Serra/Raposa do Sol, além de se definir a especialidade deste 
modelo de posse étnica, o Ministro Carlos Aires Brito também de-
finiu claramente que este apossamento singular deve ser contem-
porâneo e tem o seu marco temporal de legitimidade a partir da 
promulgação da Constituição brasileira vigente, ou, seja, 5 de outu-
bro de 1988.

ocupadas.As
gen�rica.Nada
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Alerta-se que o sentido prático deste marco temporal não é di-
zer que apenas aquelas comunidades indígenas que eram de conheci-
mento das autoridades indigenistas em 5 de outubro de 1988 podem 
ter as suas terras demarcadas, mas que necessariamente o laudo an-
tropológico deve remeter a esta época minimamente o apossamento 
de área pela comunidade indígena.

Este marco teórico-prático fixado pelo STF, também tem o 
efeito prático de evitar que uma vez demarcada uma terra indígena, 
ela pudesse ser ampliada posteriormente, com fundamento em nova 
perambulação da comunidade indígena, em outras áreas que não a 
originariamente ocupada, como detectado no laudo antropológico 
que fundamentou o processo demarcatório.

Marco temporal da posse que foi declarada expressamente pelo 
Supremo Tribunal Federal, pelo voto dos Ministros, quando do Jul-
gamento do Processo de Demarcação da Terra Indígena Serra/Rapo-
sa do Sol14.

14 Através do Voto do Ministro Menezes Direito, neste julgamento o STF também 
definiu as condições de usufruto exclusivo da área pela comunidade indígena, ape-
sar de pertenceram a União, sintetizadas em 18 pontos:1. O usufruto das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas pode ser suplantado 
de maneira genérica sempre que houver como dispõe o artigo 231 (parágrafo 6º, 
da Constituição Federal) o interesse público da União na forma de Lei Comple-
mentar;2. O usufruto dos índios não abrange a exploração de recursos hídricos e 
potenciais energéticos, que dependerá sempre da autorização do Congresso Nacio-
nal;3. O usufruto dos índios não abrange a pesquisa e a lavra de recursos naturais, 
que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional;4. O usufruto dos 
índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, dependendo-se o caso, ser ob-
tida a permissão da lavra garimpeira;5. O usufruto dos índios fica condicionado ao 
interesse da Política de Defesa Nacional. A instalação de bases, unidades e postos 
militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, 
a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das 
riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes (o Ministério da 
Defesa, o Conselho de Defesa Nacional) serão implementados independentemente 
de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à Funai;6. A atuação das For-
ças Armadas da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atribuições, 
fica garantida e se dará independentemente de consulta a comunidades indígenas 
envolvidas e à Funai;7. O usufruto dos índios não impede a instalação pela União 
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Veja que neste debate o STF deixou muito claro que não se dis-
cute o direito à comunidade indígena de ter preservado o seu terri-
tório como espaço fundamental para a sua integridade psicossocial.

Outrossim, como visto na regularização das terras do Povo 
indígena Kichwa de Sarayaku, houve ressalva do respeito das áreas  

Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de trans-
porte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, 
especialmente os de saúde e de educação;8. O usufruto dos índios na área afeta-
da por unidades de conservação fica restrito ao ingresso, trânsito e permanência, 
bem como caça, pesca e extrativismo vegetal, tudo nos períodos, temporadas e 
condições estipuladas pela administração da unidade de conservação, que ficará 
sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade;9. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade respon-
derá pela administração da área de unidade de conservação, também afetada pela 
terra indígena, com a participação das comunidades indígenas da área, levando 
em conta os usos tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar 
com a consultoria da Funai;10. O trânsito de visitantes e pesquisadores não índios 
deve ser admitido na área afetada à unidade de conservação nos horários e condi-
ções estipulados pela administração;11. Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, 
a permanência de não índios no restante da área da terra indígena, observadas as 
condições estabelecidas pela Funai;12. O ingresso, trânsito e a permanência de não 
índios não pode ser objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qual-
quer natureza por parte das comunidades indígenas;13. A cobrança de tarifas ou 
quantias de qualquer natureza também não poderá incidir ou ser exigida em troca 
da utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de ener-
gia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do pú-
blico tenham sido excluídos expressamente da homologação ou não;14. As terras 
indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio 
jurídico, que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade jurídica 
ou pelos silvícolas;15. É vedada, nas terras indígenas, qualquer pessoa estranha 
aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de 
frutas, assim como de atividade agropecuária extrativa;16. Os bens do patrimônio 
indígena, isto é, as terras pertencentes ao domínio dos grupos e comunidades in-
dígenas, o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas 
terras ocupadas, observado o disposto no artigo 49, XVI, e 231, parágrafo 3º, da 
Constituição da República, bem como a renda indígena, gozam de plena isenção 
tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos taxas ou contribuições 
sobre uns e outros;17. É vedada a ampliação da terra indígena já demarcada;18. 
Os direitos dos índios relacionados as suas terras são imprescritíveis e estas são 
inalienáveis e indisponíveis.
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anteriormente regularizada/adjudicada, o que neste ponto a consti-
tuição brasileira é mais firma, pois mesmo quando os Estados mem-
bros da República Federativa do Brasil, procedem a titulação, pelo 
fato destes, por força da Primeira Constituição Republicana, 1891, 
artigo 64, terem recebido um patrimônio de terras devolutas, proce-
dem essas titulações elas vem sendo consideradas nulas nos proce-
dimentos de identificação e demarcação procedidos pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI).

Esta declaração de nulidade está fundada nos termos do §6º 
do artigo 231 da CFRB, que declina “são nulos e extintos, não produ-
zindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público nada União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé”.

O dado relevante e novo entretanto neste debate sobre a vali-
dade ou nulidade das titulações concedidas pelos Estados Membros 
está em observar-se a data de ocupação das comunidades indígenas 
em determinadas áreas, pois o STF ao decidir o processo de demar-
cação da reserva indígena Raposa do Sol definiu que somente podem 
ser demarcadas aquelas terras ocupadas pelas comunidades indíge-
nas na data de promulgação da Constituição de 1988.

Mas é relevante destacar que ao Julgar a ACO n°. 312, cujo 
Relator foi o Ministro Luiz Fux, publicado no Dje, de 21/03/2013, 
ementário vol-02683-01 pp-00001, o STF reiterou o posicionamento 
de que a ocupação das terras indígenas a serem demarcadas, é aque-
las objeto de posse indígena na data da instituição da Constituição 
de 1988, destacando que a eventual possibilidade de ampliação das 
terras indígenas, reconhecida no caso concreto, dependeria da prova 
de que o espaço geográfico objeto de eventual ampliação constituía 
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terra tradicionalmente ocupada pelos índios quando da promulga-
ção da constituição de 1988, como expresso no item 12 da Ementa.

È relevante a reafirmação deste princípio pelo STF neste caso 
não tanto pela reafirmação deste princípio em si, mas porque neste 
caso concreto o objeto da ação era declarar a nulidade de títulos de 
propriedade de imóveis rurais situados no sul da Bahia em área de 
reserva indígena, uma vez que apesar da demarcação da área sub ju-
dice ter ocorrida em 1938, a mesma não foi objeto de homologação, o 
que gerou incerteza da localização das terras indígenas, o que relegou 
a comunidade indígena a uma situação frágil e a um ambiente de 
violência e medo na região.

Mas o STF reconheceu que embora ausente a homologação, da 
demarcação administrativa realizada em 1938, esta não inibia o re-
conhecimento da existência de reserva indígena no local, o que origi-
nou a impossibilidade reconhecer-se como válidos Títulos de Terras 
concedidos a particulares pelo Estado da Bahia.

Isto se torna tão mais importante por que o STF afirmou reco-
nhecer a prevalência da presença e indígena na área em litígio com 
base em face dos registros históricos que remontam a meados do sé-
culo XVII, e que “ o reconhecimento do direito à posse permanente 
dos silvícolas independe da conclusão do procedimento administra-
tivo de demarcação na medida em que a tutela dos índios decorre, 
desde sempre, diretamente do texto constitucional.” Ou seja, afirmou 
expressamente o efeito de uma posse histórico-étnica definida pelo 
Constituinte, que prevalece sobre uma posse atual (dos proprietá-
rios) apesar de possuidores de Títulos de Propriedade concedidos 
antes da homologação.

Mais relevante é este fato, pois no caso concreto STF afastou o 
argumento de que as terras, ainda que atualmente não estivessem na 
posse indígena esta decorria de violência impetrada por forasteiros, o 
que não se constituía óbice ao reconhecimento do caráter permanen-
te de posse indígena, In vebis, como previsto no item 8 da Emenda:



Revista de Direito e Política164

“8) a baixa demografia indígena na região em conflito em de-
terminados momentos históricos, principalmente quando decorren-
te de esbulhos perpetrados por forasteiros, não consubstancia óbice 
ao reconhecimento do caráter permanente da posse dos silvícolas. 
a remoção dos índios de suas terras por atos de violência não tem o 
condão de afastar-lhes o reconhecimento da tradicionalidade de sua 
posse. in casu, vislumbra-se a persistência necessária da comunidade 
indígena para configurar a continuidade suficiente da posse tida por 
esbulhada. a posse obtida por meio violento ou clandestino não pode 
opor-se à posse justa e constitucionalmente consagrada.”

Por fim, é relevante destacar que o STF reafirmou que esta posse 
constitucional é que gera o direito de propriedade, ainda que no caso 
das terras indígenas esta se constituam patrimônio da União, afirman-
do constituir-se os títulos de propriedade concedidos pelo Estado da 
Bahia como de origem a non domino , ou seja, tem origem em que não 
possuía titularidade para a sua alienação, e, portanto, nulos de pleno 
direito, pois estas se constituíam as terras transferidas propriedade da 
união, como expresso no item 9 da Ementa da ACO 312.

O fundamental é concluir que o direito de propriedade indígena 
se manifesta como um direito fundamentado numa posse imemorial, 
com traços que vão muito além da simples ocupação da terra, mas da 
sua relação com a natureza que conforma o seu espirito, com relações 
culturais e espirituais singulares, e,como tal, isto exige que a interven-
ção em seu território impõe uma prévia consulta livre e informada.

4.2 liberdade de pensamento e Expressão.

O artigo 13.1 da Convenção Americana estabelece a liberda-
de de pensamento e expressão15 o que é reforçado pelo direito de  

15 Artigo 13.1. Toda pessoa têm direito a liberdade de pensamento e de expressão. 
Este direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e 
ideias de toda índole, sem consideração de fronteias, seja oralmente, por escrito ou 
em forma impressa o artística, ou por qualquer outro procedimento de sua eleição.
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participação no artigo 2316 e uma vez que o território indígena é in-
clusive dimensão onde o pensamento de identidade da comunidade 
emana, o desrespeito deste território fere estes direitos, tornando ne-
cessária uma consulta prévia que permita exprimir livremente o seu 
pensamento e expressão, para colaborar na discussão do destino de 
seu território.

Desde o julgamento pela Corte I.D.H., do Caso do Povo Sara-
maka, Sentença de 28 de novembro de 2007. Serie C No. 172, já se 
definiu que é permitido aos Estados lavar a cabo atividades de desen-
volvimento que limitem os direitos de uma minoria cultural, sempre 
e quando dita atividade não extinga por completo o modo de vida 
do Povo indígena, assim, destaca a demanda, que ao utilizar o termo 
(plano de desenvolvimento ou inversão) a Corte supõe qualquer ati-
vidade que possa afetar a integridade das terras e recursos naturais 
dentro do território, assim, a Comissão considerou que de acordo 
com a legislação interna do Equador, o Estado se obrigou a adotar 
medidas especiais para garantir aos Povo indígenas o gozo efetivo 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem restrições, as-
sim como incluir medidas que promovam a plena efetividade de seus 
direitos sociais, econômicos e culturais, respeitando sua identidade 
social e cultural, seus costumes, tradições e instituições.

Por isso mesmo, resposta a demanda, que desde o julgamento 
referente ao Povo Saramaka a Corte Interamericana tem estabelecido 
que quando a propriedade comunal indígena e a propriedade priva-
da particular entram em contradições reais ou aparentes, a própria 
Convenção Americana e a jurisprudência do Tribunal definem as 
pautas para definir as restrições admissíveis para o gozo e exercício 
destes direitos, a saber: a) devem estar estabelecidos por lei; b) devem 
ser necessárias; c) devem ser proporcionais, e d) devem fazer-se com 

16 Artigo 23.1(a) da Convenção Americana estabelece que “todos os cidadão devem 
gozar dos seguintes direitos e oportunidades: a) de participar na direção dos assuntos 
públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos […]”
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o fim de lograr um objetivo legítimo em uma sociedade democrá-
tica, e, ora, uma sociedade democrática não se faz sem canais efe-
tivos de liberdade de expressão e pensamento, e, sem mecanismos 
de participação democrática para a definição dos caminhos a serem 
tomados pela sociedade no campo politico, o que deve começar por 
uma consulta prévia, que represente um consentimento livre, prévio 
e informado.

É fácil perceber que a argumentação apresenta uma interpreta-
ção que longe de apresentar uma incerteza, conduz num sentido de 
certeza sobre como se interpreta o direito de propriedade, superando 
o conceito de grau zero na interpretação17, como este tradicional di-
reito humano deve ser entendido numa sociedade verdadeiramente 
democrática

É preciso reconhecer que a diversidade de manifestações hu-
manas antes de revelar contradições insolúveis entre os seres huma-
nos, torna visíveis a nós mesmos que estamos todos jogados e co-
nectados com nossas estranhezas18, vivendo os mesmos problemas, 
assim, quando a demanda se busca assegurar a participação efetiva 
dos Povos indígenas, conforme seus costumes e tradições, nos planos 
de desenvolvimento, exploração ou extração de suas terras, como sal-
vaguarda a limitação do direito de propriedade dos Povos indígenas, 
reconhecendo-se a violação do artículo 21, bem como 13.1. e 23.1. 
(a) da Convenção Americana, é também porque é necessário garan-
tir a todos os seres humanos o direito de manifestar-se livremente 
sobre o seu destino, exercendo o direito de liberdade de expressão.

17 STRECK, Lênio.O ´[Direito de Obter Respostas Constitucionalmente Adequa-
das em Tempo de Crise do Direito: a necessária concretização dos direitos huma-
nos.In HENDU. Revista Latino Americana de Derechos Humanos. Vol 1. no. 1.jul. 
2010. pág. 104
18 GEERTZ, Clifford. Anti anti-relativismo. In Nova Luz sobre a Antropologia. Rio 
de Janeiro:Jorge Zahar, 2001, Página 82

humanos.In
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4.3 prática reconhecida pelos Estados - Direito de  
 informação dos Cidadãos

Um importante aspecto é que hoje existe uma prática reco-
nhecida pelos Estados em garantir o acesso ás informações de foma 
transparente, assim, os Estados não podem opor suas legislações 
como justificativa de limitar esse direito, assim, a Demanda regis-
tra que os Relatores Especiais da ONU, da OEA e da OSCE para a 
Liberdade de Expressão destacaram em sua Declarações Conjuntas 
de 2004, que “las autoridades públicas deberán tener la obligación de 
publicar de forma dinámica, incluso en la ausencia de una solicitud, 
toda una gama de información de interés público”, o que é particular-
mente relevante quando dita informação é condição necessária para 
o exercício de outros direitos fundamentais.

Evidente que este acesso, conforme decisão da Corte Interame-
ricana quando envolve o exercício do direito de propriedade coletiva 
dos Povos indígenas, firmada no caso do Povo Saramaka vs Surina-
me, requer, entre outras coisas, que “el Estado acepte y brinde infor-
mación, e implica una comunicación constante entre las partes […] 
[que debe] realizarse de buena fe, a través de procedimientos cultu-
ralmente adecuados y [que debe] tener como fin llegar a un acuerdo”.

Observa-se que esta prática adotada pela CIDH, de não igno-
rar as experiências de aplicação dos tratados de direitos humanos, se-
gue a lição de Killander que ressalta a importância dos denominados 
consensos regionais, observando-se a prática das Autoridades Locais 
dos Estados, quando externam as suas posições sobre determinados 
tratados ou resolução dos conflitos no âmbito interno sobre o con-
teúdo e significado dos direitos humanos, o que não significa unani-
midade, pela comparação da Posição dos Estados sobre tratados de 
direitos humanos.19

19 KILLANDER,Magnus. Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Hu-
manos. In Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 7, n. 13. Rede Conectas 
– Direitos Humanos. São Paulo. 2004. Pág. 155.
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Da mesma forma, como conquista histórica, os direitos huma-
nos têm o aperfeiçoamento da sua efetividade e construção substan-
cial do seu conteúdo, realizado através do diálogo com a jurisdição 
das cortes internacionais, neste sentido Killander aponta, a impor-
tância desta prática, expressamente declarada pela Corte Europeia 
de Direitos Humanos, no caso Cruz Varas e Outros contra Suécia, 
e quando a Comissão Africana de forma constante cita decisões da 
Corte Europeia de Direitos Humanos, embora este não seja uma prá-
tica costumeira daquela corte.20

Desta forma a boa-fé e transparência no fornecimento das in-
formações são essenciais para um adequado exercício do controle 
democrático da gestão estatal a respeito das atividades de exploração 
e extração dos recursos naturais no território das comunidades indí-
genas, nesse sentindo é importante que informação seja realizada no 
processo da consulta prévia de forma clara ou acessível, realmente 
compreensível, o que inclui, entre outros, que sua divulgação se reali-
ze na linguagem da comunidade, se necessário com ajuda de tradutor 
no idioma ou dialeto que permita aos membros das comunidades 
indígenas entenderem de maneira plena.

Evidente, que se a empresa CGC ao gestar a entrada no terri-
tório dos Sarayaku e conseguir seu consentimento para a exploração 
petroleira, mediante caravanas médicas para atender aos membros 
de Sarayaku, exigindo assinatura de listas de atendimento e conver-
tendo esta em uma carta de apoio dirigida a CGC, não há boa-fé, 
bem como quando se dá o oferecimento de dinheiro, en forma indi-
vidual ou coletiva,

Também a boa-fé e transparência da consulta prévia, deve res-
peitar o espaço político de eleição e decisão, conforme seus usos e 
costumes ancestrais, no caso dos índios do Povo Sarayaku, ocorria 
na Assembleia Comunitária.

20 KILLANDER,Magnus.Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Huma-
nos. In Revista Internacional de Direitos Humanos. V 7, n. 13. Rede Conectas – 
Direitos Humanos . São Paulo.2004..Pág. 159

Magnus.Interpreta��o
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Isto se relaciona com o direito de direito de participação políti-
ca dos povos indígenas, a luz do artículo 29.b da Convenção Ameri-
cana, bem como na Convenção no. 169 da OIT, e na Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.

4.4 Direito a vida das Comunidades indígenas

Desde o momento que se reconhece a relação especial das co-
munidades indígenas com o seu território, é óbvio que o desrespeito 
a este, vai violar o seu direito a vida, previsto no Artigo 4. da Conven-
ção Americana, que estabelece que toda pessoa tem direito a que se 
respeite sua vida, estando este direito protegido pela lei e, em geral, a 
partir do momento da concepção, ninguém pode ser privado da vida 
arbitrariamente.

Isto pressupõe não só que nenhuma pessoa seja privada de sua 
vida arbitrariamente (obrigação negativa), mas, o Estado também deve 
garantir o pleno e livre exercício dos direitos humanos, adotando todas 
as medidas apropriadas para proteger e preservar o direito a vida (obri-
gação positiva) de todos que se encontram sob sua jurisdição.

No caso, foi provado que o Estado ao conceder à companhia 
petroleira, a exploração esta realizou, atividade que feriu este direito 
à vida, especialmente com o depósito de cerca de uma tonelada e 
meia de explosivos colocados no território Sarayaku, prejudicando a 
sua atividade produtiva, pois este Povo vive da agricultura coletiva, 
caça, pesca e colheita dentro de seu território.

Além do que a relação com a terra para as comunidades indí-
genas não é meramente uma questão de possessão e produção, mas 
elemento material e espiritual que devem gozar plenamente, o que 
visto antes, sítios sagrados foram destruídos, também violando o seu 
direito a vida, por prejudicar a preservação de seu legado cultural e 
transmissão à gerações futuras.

Preservar o legado de uma comunidade humana, é discutir 
a preservação do legado de toda a humanidade, pois, como aponta 
Lévi-Straus, a noção de uma civilização mundial, longe do conceito 
comum, só é possível com a coexistência de culturas que ofereçam o 
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máximo de diversidade entre-si21 e esta diversidade somente é possí-
vel de ser preservada mediante o respeito recíproco.

5 Ensaio de uma conclusão geral

O encaminhamento teórico-prático que se pode observar na 
demanda concreta apresentada, reflete que os direitos humanos ain-
da são objeto da mais viva controvérsia, especialmente porque o tão 
sonhado bem estar prometido pela ciência, consolidando o domínio 
do homem sobre a natureza, não chegou, ao contrário, o século do 
conhecimento científico, somente reforçou a percepção que as viola-
ções dos direitos humanos agora ocorrem em escala, bem em acordo 
com o critério de mercado, que valoriza somente o que possui di-
mensão para ter valor de consumo.

O que dizer sobre o respeito aos direitos humanos num mundo 
que apesar de possuir uma Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos (1948), ainda tem sérias resistências a garantir às comunidades 
ancestrais o direito de ser ouvido de forma livre, prévia e fundamen-
tada sobre intervenções em seu território?.

Exatamente por isso, pensar a defesa dos direitos humanos 
exige uma reflexão que fuja de uma dimensão apenas jusnaturalis-
ta ou positivista, mas que lhe dê sentido como um propósito a ser 
construído pelos seus intérpretes, responsáveis pela sua construção 
através do direito.

Nunca é demais lembrar que a sedução do Jusnaturalismo 
como fundamento de concepção dos direitos humanos está na sua 
promessa de fundamentação destes direitos por um processo de  
interpretação dedutiva a partir da observação da natureza humana, 
possuindo o mesmo apelo que as denominadas ciências da natu-
reza moderna, mediante a construção de um método racional que  

21 LÉVI-STRAUS, Claude. Raça e História. In Raça e Ciência. São Paulo: Editora 
Pespectiva. (?).Página 265
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permite reduzir o direito e a moral a uma ciência demonstrativa, o 
que unifica autores tão diversos como Hobbes, Locke e Rosseau22.

Destaca Bobbio que na doutrina jusnaturalista do Estado não 
é apenas uma teoria racional do Estado, mas uma teoria do Estado 
racional, como ente de razão, único no qual o homem se realiza ple-
namente segundo a sua natureza de ser racional23.Uma consequência 
importante deste raciocínio é reconhecer que deve existir um meio 
de manifestação desta racionalidade do Estado, que é identificada 
com a Lei, a norma geral e abstrata por posta por um ser racional o 
Estado-razão24.

Justamente por isso, seria insuficiente analisarmos o direito de 
consulta prévia dos indígenas, a partir de uma concepção jusnatura-
lista, pois o suposto fundamento racional da origem do Estado, que 
serve para legitimar os modernos Estados da Europa, que superaram 
o Estado de Natureza, embora permitindo a construção de uma con-
cepção universalista dos direitos humanos, cria conflitos de entendi-
mento frente a outras culturas não-ocidentais, já que o fundamento 
e objetivo dos direitos humanos é o indivíduo como centro de im-
putação dos direitos, não sendo possível falar em direitos humanos 
coletivos, o que seria totalmente contrário a percepção que estas co-
munidades possuem do território.

Esta concepção de direitos humanos como direitos individuais 
do jusnaturalismo, dará origem também ao problema das garantias 
dos direitos humanos, pela contraposição indivíduo, sociedade e Es-
tado. Isto ocorre porque estando os instrumentos de sua garantia no 
individuo, isto ensejará uma dificuldade para a defesa dos interesses 

22 BOBBIO, Norberto. O Modelo Jusnaturalista. In Bobbio, Norberto e Bovero, 
Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia Politica moderna. Brasília: Brasi-
liense, 1986. Pág. 15
23 BOBBIO, Norberto. O Modelo Jusnaturalista. In Bobbio, Norberto e Bovero, 
Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia Politica moderna. Brasília; Brasi-
liense, 1986. Pag.89
24 BOBBIO, Norberto. O Modelo Jusnaturalista. In Bobbio, Norberto e Bovero, 
Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia Politica moderna. Brasília; Brasi-
liense, 1986. Pág 92
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de grupos e para a construção de uma concepção de direitos huma-
nos sociais.

O jusnaturalismo e sua concepção universalista dos direitos hu-
manos trazem por consequência uma noção abstrata destes direitos 
que dificulta a sua conciliação com as situações concretas e particu-
lares dos seres humanos no seu desenvolvimento físico e particulari-
dades de gênero, ou mesmo com características culturais especificas, 
como ocorre com as comunidades indigenas e sua visão de mundo.

Da mesma forma, o positivismo ao apartar o direito da moral 
na busca de um fundamento racional para o direito, encontrado no 
direito posto por uma autoridade, segundo um fundamento exclu-
sivamente jurídico, deduzido racionalmente, se revela insuficiente 
para atender situações de direitos humanos como a analisada.

Sob este pressuposto lógico, o positivismo procura justificar e 
assegurar a aplicação das normas jurídicas de um determinado orde-
namento jurídico, pois a questão do seu conteúdo ou fundamento, 
ainda que relevantes, não é uma questão jurídica, tendo caráter mo-
ral ou politico.

Isto enseja ao positivismo sérias dificuldades para legitimar os 
direitos humanos para além do sistema de direito positivo, porque ao 
contrapor o direito e a moral, ineludivelmente, somente reconhecerá 
como direitos humanos os previstos pelo ordenamento jurídico, pos-
to por uma autoridade.

Justamente porque o positivismo tira o fundamento da legiti-
midade do direito da autoridade que legisla o direito posto, isto en-
seja uma séria contradição quase insolúvel para a defesa de direitos 
humanos de minorias frente aos direitos ou vontade da maioria, que 
como tal, detém o poder sobre a autoridade do Estado.

Por isso que para o positivismo os direitos humanos são va-
riáveis e heterogêneos na história e no espaço, o que conduz ao seu 
relativismo, sendo o seu elenco variável conforme as mudanças his-
tóricas e, além disto, podem entrar em contradição entre-si, o que 
derruba o seu caráter universal25.

25 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 19 reimpressão. Rio de Janeiro: Cam-
pus. 1992. Pág. 18 a 20.
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Isto permite dizer, ainda, que para o positivismo os direitos 
humanos são antinômicos, pois a realização integral dos direitos hu-
manos tradicionais, reconhecidos como liberdades, não podem ser 
respeitados integralmente na medida em que crescem os chamados 
direitos humanos sociais, por estes se constituem em poderes, e para 
o desenvolvimentos destes impõe-se limitações àqueles, e, por outro 
lado, o fortalecimento daquelas liberdades há o corolário da limitação 
dos direitos humanos sociais26, o que seria neste caso da consulta pré-
via das comunidades indígenas, por exemplo, um caso insoluvel entre 
o direito de propriedade individual tradicional e a posse coletiva.

No que pese ser criticável a fundamentação positivista da 
universalidade dos direitos humanos a partir tão somente do argu-
mento do consenso das nações, que referendaram, por exemplo, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, o positivismo avança 
em relação ao jusnaturalismo, porque apresenta um conceito con-
creto da universalidade destes direitos, reconhecendo a sua histori-
cidade, e como declara Bobbio a Declaração Universal revela uma 
consciência histórica de valores reconhecidos pela humanidade, 
como síntese do passado e inspiração para o futuro27, neste sentido 
não se pode retroceder no rol dos direitos humanos.

26 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 19 reimpressão. Rio de Janeiro: Cam-
pus. 1992. Pág. 21.
27 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, 19 reimpressão. Rio de Janeiro: Cam-
pus. 1992. Pág. 34. Jack Donnely também aponta essa historicidade dos direitos 
humanos, no que ele denomina do Modelo da Declaração Universal, onde apesar 
de afirmar não se tratar de um consenso onde todas os governos e sociedades acei-
tem o conteúdo expresso na declaração universal, não se pode negar que todas as 
sociedades contemporâneas reafirmam que todo os seres humanos possuem certos 
direitos iguais e inalienáveis e devem ser tratados com igual conceito e respeito 
pelo Estado, compromisso fundamental para realizar a igualdade e autonomia hu-
mana.Cfr. DONNELY, Jack.Universal Human Rights in theory and practice. 2 ed. 
Londres: Cornell University, 2003.página 51. André Ramos após explicar os moti-
vos que levam a internacionalização dos direitos humanos sintetiza que a norma-
tividade internacional sobre os direitos humanos se sustenta sobre uma lógica da 
supremacia dos indivíduo, como ideal do direito internacional, e a lógica realista, 
que busca a convivência e cooperação pacifica ente os povos, através do diálogo 
na proteção dos direios humanos. RAMOS André de Carvalho. Teoria Geral dos 
Direitos Humanos na Ordem Internacional. São Paulo; Saraiva 2012.Página 62

humana.Cfr
humana.Cfr
Jack.Universal
2003.p�gina
2012.P�gina
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Nesta esteira, não se pode negar a aplicação de outros instru-
mentos de direitos humanos que especificam outros direitos, como 
por exemplo a Convenção 169 da OIT, ou a Convenção Americana 
dos Direitos Humanos, que devem ser respeitado e aplicados pelas 
nações democráticas, fundamentais, que neste caso se revelam fun-
damentais para a efetividade deste direito humano fundamental da 
consulta prévia das comunidades indígenas.

Mas apesar disto, o positivismo não consegue superar a con-
cepção antinômica dos direitos humanos, que segundo este dificulta 
a sua aplicação, especialmente por declarar a inexistência de uma au-
toridade que possa exigir o seu cumprimento de maneira universal.

Uma possibilidade de superação destes problemas, tanto do 
jusnaturalismo, como do positivismo, pertinente aos Direitos Huma-
nos, pode ser construído a partir da Teoria do Direito como Integri-
dade de Ronald Dworkin, afastando estas aparentes incongruências 
dos direitos humanos para se afirmar o império do direito, através da 
interpretação dos princípios28

A aparente vagueza dos direitos humanos e falta de sua efetividade 
pode ser superada pela sua interpretação, o que obviamente vai ocorrer 
nos casos concretos através dos Tribunais Locais ou Cortes Internacio-
nais. Afinal não se pode negar que a função primordial de qualquer Tri-
bunal é a aplicação do Direito válido, o que não se pode é continuar a 
confundir a validade do direito com a sua positivação apenas.

O próprio positivismo comete um erro de princípio com a afir-
mação de que a suposta ausência de uma autoridade internacional 
que posse impor o reconhecimento dos direitos humanos leva à sua 
falta de efetividade, pois se este declara que as “nações democráticas” 
os reconhecem, devem estas nações considerá-los quando da inter-

28 “o Direito como integridade condena o ativismo e qualquer prática de jurisdição 
constitucional que lhe seja prática. Insiste em que os juízes apliquem a Consti-
tuição por meio da interpretação”. DWORKIN, Ronald.O Império do Direito.São 
Paulo : Martins Fontes. 2007. Pág. 452

Direito.S�o
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pretação do direito pelas Cortes Nacionais, assim, e, neste sentido, é 
óbvia a plena efetividade dos direitos humanos.

Mesmo que se considerem os direitos humanos como valo-
res morais, isto não implica dizer que estes não integram o direito, 
na verdade, isto apenas revela, como declara Dworkin, o reconhe-
cimento da incapacidade das teorias interpretativas que vinculam a 
interpretação dos direitos a partir tão somente do direito posto, sem 
considerar elementos da história, moral e ética, donde se origina o 
ordenamento jurídico, sem os quais não é possível realizar a interpre-
tação jurídica, dando os exatos contornos do direito.

Os direitos humanos à Luz da Teoria da Integridade do Direito 
podem e devem ser objeto do método da Interpretação Construtiva, 
pois como o próprio positivismo não pode negar, o reconhecimento 
dos direitos humanos é um fato histórico e uma porta para o futu-
ro, assim, não pode um julgamento para ser considerado correto na 
aplicação do direito ignorar tais direitos, historicamente construídos, 
isolando o direito da moral, da política ou outras de virtudes politi-
cas, como a Justiça e a Equidade, já universalmente consagradas.29

Somente por meio um isolamento do direito posto de ou-
tros elementos sócio culturais é que se pode negar a efetividade 
dos direitos humanos e a sua antinomia, o que pode ser superado 
pelo processo de interpretação dos direitos humanos, portadores 
de princípios jurídicos fundamentais para o progresso do direito, 
necessários à criação do direito através dos Tribunais, sejam nacio-
nais ou internacionais.

Este processo de criação do direito pelos juízes ocorre median-
te o exercício da função interpretativa do direito na aplicação aos 
casos concretos, e como não se pode negar esta função aos juízes e 
justamente por isso, esta atividade deve estar submetida a um limite 
racional, que se realiza através da fundamentação das decisões ju-

29 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes. 2007. 
Pág. 452.
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diciais, exatamente por isso, se pode, mesmo num sistema jurídico 
como o brasileiro, como veremos, se reconheça uma lacuna legislati-
va na regulamentação do direito de consulta prévia das comunidades 
indígenas, se pode possibilitar concretamente o exercicio deste direi-
to humano das comunidades.

Neste sentido, um importante passo na efetividade dos direitos 
humanos é o diálogo entre as Cortes Locais e Internacionais, através 
da Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Humanos, como 
aponta Magnus Killander, pois através das Cortes e Órgãos quase ju-
diciais regionais de direitos humanos se pode providenciar remédios 
individuais para o desenvolvimento do direito internacional dos Di-
reitos Humanos, pela interpretação, por exemplo, da Convenção de 
Viena do Direito dos Tratados, que rege a interpretação dos Tratados 
entre os Estados30.

Ora, neste caso, existe ampla jurisprudência da Corte Interame-
ricana, que explicita como se deve realizar um consulta prévia, que 
seja efetivamente livre, consentida e fundamentada, assim, pode-se 
utilizá-las, para orientar a solução de aplicação deste direito humano 
no território nacional, adotando os seus princípios, extraídos das ins-
trumentos internacionais de direitos humanos que orientam o tema.

Ronald Dworkin, apesar de reconhecer que o interprete não 
pode ser retirado de seus pré-conceitos, possuindo o intérprete o de-
ver de demonstrar de forma fundamentada que a interpretação que 
apresenta coloca o objeto interpretado sobre a sua melhor luz, e, sen-
do os Direitos Humanos uma conquista histórica da humanidade, 
não podem ser desconsiderados na aplicação do direito, por qual-
quer corte local ou internacional, porque “apenas” presentes numa 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, tanto mais grave seria 
neste caso, que existe a Convenção n. 169 da OIT, ou, ainda, a Decla-
ração Americana dos Direitos Humanos, ratificadas pelo Brasil.

30 KILLANDER,Magnus. Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Hu-
manos. In Revista Internacional de Direitos Humanos. V 7, n. 13. Rede Conectas 
– Direitos Humanos . São Paulo.2004. Pág. 149.
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Assim, o direito humano da consulta prévia das comunidades 
indígenas, posto sob a melhor luz segundo uma interpretação cons-
trutiva, que se qualifica por possuir um propósito e que expõe uma 
forma de ver o objeto interpretado que aponta na decisão a perse-
cução da adoção de uma direção em vez de outra, a fim de torná-lo 
o melhor possível, um caso evidente de interação entre o objeto e o 
propósito31, não se pode deixar de negar efetividade a este direito.

Ademais, a Convenção de Viena como um Tratado Internacional 
obriga os Estados, e o seu artigo 32(1), obriga que um tratado seja inter-
pretado segundo a boa-fé e segundo o sentido comum atribuível os seus 
termos, contexto, objetivo e finalidade, isto tem permitido reconhecer 
a necessidade de “efetividade” dos direitos humanos, porque a natureza 
vaga de muitos dispositivos de direitos humanos deve ser superada por 
sua interpretação, como tem sido reconhecido tanto pela Corte Euro-
peia, como Pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos.32

Uma corte local ou internacional ao interpretar os Direitos 
Humanos, ainda que somente pela Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, ou, ainda, segundo as previsões de Convenções e 
Tratados Regionais de Direitos Humanos, constrói passo-a-passo, a 
superação da vagueza dos direitos humanos, e afasta as suas possí-
veis antinomias, e que, portanto, não são características necessárias 
e insuperáveis dos Direitos Humanos, o que deixa claro, que tanto 
mais não se pode negar, a aplicação do direito de consulta prévia das 
comunidades indígenas por haver uma possível vagueza legislativa.

Como para Dworkin uma importante parte do direito é forne-
cer princípios para as decisões dos Tribunais33, os direitos humanos 

31 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
Pág. 64.
32 KILLANDER,Magnus. Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Hu-
manos. In Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 7, n. 13. Rede Conectas 
– Direitos Humanos. São Paulo.2004. Pág. 151
33 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes.2007.
Pág. 426

Fontes.2007.P�g
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são parte fundamental do direito e na verdade a sua aparente vagueza 
e antinomia são ao mesmo tempo o seu “problema” e trunfo para a 
construção histórica da sua efetividade, que não está posta uma Lei 
Natural universal e necessária, como afirmariam os jusnaturalistas, 
mas possui um universal contingente, mas ao mesmo tempo perma-
nente, por indicar um caminho claro para a humanidade.

Logo, se pode concluir, que somente a Teoria de Ronald Dwor-
kin possui a capacidade de apresentar ao aplicador do direito brasi-
leiro uma linha de raciocínio que permita a partir da interpretação 
construtiva dos Direitos Humanos, aferir princípios associados aos 
valores éticos e morais, história de nossa comunidade internacional, 
como um único corpo que forma a integridade do direito, ainda que 
aplicando as normas dos Tratados Regionais de Direitos Humanos.

Ademais, a promoção dos direitos humanos no direito brasi-
leiro estão conectados em nosso sistema desde o preâmbulo do texto 
constitucional que define o desiderato de construir um Estado De-
mocrático, destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimen-
to, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social 
e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacifica dos conflitos.

Esta prática é particularmente relevante frente `a Constituição 
do Brasil que além de afirmar que os direitos fundamentais, onde se 
incluem os direitos humanos, possuem aplicação imediata, não estão 
limitados aos expressamente previstos na Constituição,e nem exclui 
outros decorrentes do regime e dos princípios adotados, ou dos tra-
tados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte, tal como previsto nos parágrafos 1º e 2º, do Art. 5º., logo, tam-
bém se deve considerar a interpretação realizadas pelas Cortes Inter-
nacionais que as aplicam.Esta regra constitucional pode nos inspirar 
a seguir o modelo dos tribunais ingleses que Consideram o Direito 

aplicam.Esta
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Internacional de conhecimento ex-oficio, como regras de direito, não 
se exige sejam provadas através de prova documental34.

A partir do momento que se reconhece que o direito não está 
limitado ao direito positivo, e mesmo que se afirmasse que a Conven-
ção 169 da OIT, ou a Declaração Americana de Direitos Humanos 
são carta de valores ou princípios, não se poderia negar serem fontes 
históricas importantes de princípios jurídicos, sendo essenciais para 
uma correta interpretação do direito nacional ou internacional, que 
atende melhor os objetivos de promoção da Justiça como valor fun-
damental de qualquer sistema de direito.

Assim, pela teoria do Direito como integridade a adoção dos 
direitos humanos como princípio aponta uma direção objetivamente 
melhor, e que, portanto, deve ser seguida na aplicação do direito.

Exatamente por isso não se pode deixar de reconhecer a su-
perioridade da interpretação construtiva, como método da Teoria 
do Direito como Integridade, que permite afirmar a historicidade e 
efetividade dos Direitos Humanos como uma exigência racional im-
prescindível para que um Juiz ou Tribunal possa afirmar que a sua 
decisão não é arbitrária.

A sua superioridade como método interpretativo na adoção 
dos direitos humanos é aferida por se reconhecer que não se pode 
negar a sua existência, ante as agruras do passado e as incertezas do 
futuro a que milhares de homens, mulheres e crianças podem ser ví-
timas, por representarem valores que devem ser protegidos na socie-
dade brasileira e mundial, que ninguém racionalmente pode negar, 
o que se legitima historicamente como um passo à frente na direção 
da efetividade da construção de uma sociedade livre, justa e solidá-
ria, como objetivo fundamental, que o direito brasileiro solenemente 
reconheceu no art. 3º. inciso I da Constituição Federal.

34 BROWNLIE, Lan.A relação entre o direito interno e o direito internacional. In. 
Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian. 
1997.Página 53

1997.P�gina
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Isto mostra que os direitos humanos não são vagos ou antinô-
micos por natureza, mas como tudo que é da criação humana acom-
panha a sua contingência, sem necessariamente ser incerto, é possí-
vel sim construir-se um único caminho interpretativo que pode ser 
reconhecido como valido frente ao texto constitucional brasileiro.

Quaisquer direitos humanos estão sujeitos a tensões, que como 
bem demonstra Viviana Bohórquez Monsalve e Javir Aguirre Ro-
man, a partir do estudo do caso Velasques versus Honduras, julgado 
perante a Corte Interamericacana de Direitos Humanos, justamente 
da tensão entre o caráter abstrato e o caráter concreto da dignida-
de humana foi possível resolver o julgamento do caso concreto, pelo 
exame concreto do que é uma violação da dignidade humana, 35 é ób-
vio que isto não encerra o seu conteúdo, mas revela que é necessário 
e possível se encontrar conteúdos substanciais dos direitos humanos, 
que permitam melhor analisar casos futuros de violações dos mes-
mos ou outros direitos humanos, até porque inter-relacionados.

De fato, não se pode imaginar que os direitos humanos possam 
ser construídos de forma abstrata, mas sim no palco humano das 
batalhas judiciais, com o engajamento necessário, pois como prin-
cípios ou valores estes são argumentos jurídicos, e como tal é um 
argumento típica e completamente moral e, assim, os juristas devem 
decidir dos conjuntos concorrentes de princípios qual oferece a me-
lhor justificativa da prática jurídica, que deve também ser a melhor 
em termos morais36

Pode-se concluir que a partir do direito como integridade os 
direitos humanos representam valores historicamente reconhecidos, 
com conteúdo moral e ético, e, portanto indissociáveis do direito, ao 
contrário do que afirma o positivismo, e, a prática interpretativa das 

35 As Tensões da Dignidade Humanas: conceituação e a aplicação no Direito In-
ternacional dos Direitos Humanos,In Revista Internacional de Direitos Humanos.  
v. 1, n. 1. Rede Conectas – Direitos Humanos . São Paulo. 2004. Pág. 53
36 DWORKIN, Ronald. A Justiça de Toga. São Paulo: Martins Fontes. 2010. Pág. 205
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cortes nacionais e internacionais é um caminho indispensável para 
a construção substantiva dos direitos humanos, permitindo que se 
construa um caráter universal apesar de fundado sobre as particula-
ridades do ser humano, seja homem,. mulher, idoso, criança, velho 
etc, e que no caso das comunidades indigenas o como território tem 
importância transcendental, não se pode negar a efetividade do di-
reito de consulta prévia no caso de ações que possam intervir no seu 
território, onde de forma clara, transparente e fundamenta, possam 
ver sob à melhor luz da razão possíveis violação aos seus direitos 
humanos, não por uma razão abstrata, mas por uma racionalidade 
engajada e compromissada com a humanidade.

Passa-se a aplicar estes pressupostos no caso brasileiro, a partir 
do desvelamento critico de decisões de suspensão de tutela antecipa-
da concedidas pelo STF no caso de Belo Monte.

5.1 Aprendizados da Demanda do povo Kichwa de Sarayaku  
 e a Consulta prévia no Direito Brasileiro das Comunidades  
 indígenas – Análise dos Fundamentos de Suspensão  
 de tutela Antecipada no Caso Belo Monte.

Como visto anteriormente, dentro do direito brasileiro as ter-
ras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se exclusiva-
mente à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, na forma do 
§2º do artigo 231 da CF.

A fim de evitar que estes sejam molestados na sua posse, a 
Constituição da República fixa no §3º do artigo 231 que o aprovei-
tamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem 
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as co-
munidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resulta-
dos da lavra, na forma da lei.

Neste ponto, emerge a discussão sobre a natureza jurídica des-
ta autorização do Congresso Nacional e a sua relação com o dever 
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de oitiva das comunidades indígenas.Seria esta autorização do Con-
gresso Nacional uma manifestação expressa sobre os limites de como 
e quando deve ocorrer a intervenção sobre o território indígena?  
Ou seria apenas uma autorização geral permitindo a intervenção 
sobre o território? A oitiva das comunidades indígenas seria cons-
titutiva do processo de autorização do Congresso, portanto, prévia 
ao ato normativo Congressual, ou bastaria ela ser realizada após a 
autorização do Congresso?. Como ela se realiza ? Necessariamente 
nas Audiências Públicas do Processo de Licenciamento?

Estas questões ainda não foram enfrentadas em âmbito judicial 
de forma definitiva, e permanecem como objeto de discussão, ainda 
que algumas tenham sido objeto de discussão perante do STF na Sus-
pensão de Liminar 125 e tenha voltado ao debate com a Reclamação 
Constitucional 14.404-MC-DF, no caso da Construção da Hidrelétri-
ca de Belo Monte, no Estado do Pará.

Neste contexto, a presente análise vem contribuir em torno do 
debate da interpretação do parágrafo 3º. do art. 231, da Constituição 
Federal, a luz do que já apresentado no caso da demanda da CIDH 
concernente ao Povo Indigena Kichwa de Sarayaku.

Importante registrar que o Ministro Ayres Brito, quando presi-
dente do STF, nos autos de Reclamação no. 13.404-MC/DF apesar de 
não decidir sobre o mérito da Argumentação sobre a interpretação 
do § 3º. do art. 125 da Constituição Federal, em 27 de agosto de 2012, 
deferiu a suspensão da decisão do TRF da 1ª, Região, nos autos da 
Apelação Cível n. 2006.39.03.000711-8, por entender que esta violou 
a autoridade da decisão Liminar concedida na Suspensão de Liminar 
nº 125 do STF.

Com efeito, a Ministra Ellen Gracie, quando na Presidência 
do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão 
de Liminar nº 125/PA, interpretou a aplicação do artigo 231, §3º da 
CF, consignando que é faculdade do Congresso Nacional autorizar a 
realização dos Estudos Ambientais necessários para intervenção em 
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terras indígenas, e determinar no bojo deste a oitiva das comunida-
des indígenas.

Esta decisão foi emitida no caso concreto, no qual o Mi-
nistério Publico Federal ajuizou Ação Civil Pública sob o  
nº 2006.39.03.000711-8 perante a Vara Federal de Altamira/PA, a fim 
de obstar o processo de licenciamento no IBAMA do empreendi-
mento denominado Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xin-
gu, Estado do Pará, com o pedido de declaração de nulidade do De-
creto Legislativo nº 788/2005, do Congresso Nacional, entre outros 
argumentos, por violar o art. 231, §3º, da CF, uma vez que as comuni-
dades afetadas, mormente as indígenas, não teriam sido consultadas.

Destacou a Ministra ao deferir o pedido de suspensão de limi-
nar que “o importante debate jurídico a respeito da natureza dessa 
consulta (se política ou técnica) não é cabível na presente via da sus-
pensão de decisão, tendo em vista os estritos termos do art. 4º da Lei 
nº 8.437/92” indicando que o juízo sumário do instrumento proces-
sual não adentraria a natureza da consulta prevista na Constituição.

Porém, a Ministra Ellen Gracie destacou na mesma decisão no 
que concerne à alegada violação ao art. 231, §3º, da CF, que o art. 
3º do Decreto Legislativo nº 788/2005 previu que os estudos citados 
no art. 1º são determinantes para viabilizar o empreendimento e, se 
aprovados pelos órgãos competentes, permitirão que o Poder Execu-
tivo adote as medidas previstas em lei objetivando a implantação do 
aproveitamento hidroelétrico em apreço.

Alertou, ainda, a Ministra que os estudos estão definidos no art. 
2º do Decreto Legislativo, o qual, em seu inciso IV, prevê a explícita 
observância do mencionado art. 231, §3º, da Constituição Federal, 
além do mais os estudos de natureza antropológica têm por finalida-
de indicar, com precisão, quais as comunidades que serão afetadas.

Assim, concluiu a Ministra Ellen Gracie que “Dessa forma, em 
atenção ao contido no art. 231, §3º, da CF e no decreto legislativo em 
tela, estes em face do dispositivo do voto-condutor, entendo que a 
consulta do Ibama às comunidades indígenas não deve ser proibida 
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neste momento inicial de verificação de viabilidade do empreendi-
mento”, portanto, naquele momento, a Ministra já sinalizou que esta 
consulta não tinha o caráter deliberativo sobre a possibilidade ou não 
da continuidade do empreendimento, mas sim integrava o processo 
como um elemento de construção do processo de licenciamento, a 
ser conduzido pelo Poder Público.

Analisando esta decisão, embora ela não aponte uma análise 
conclusiva sobre a natureza jurídica da oitiva das comunidades, o seu 
resultado prático, foi afirmar ainda que indiretamente que a natureza 
jurídica da autorização do Congresso Nacional, e a oitiva das comu-
nidades indígenas, têm caráter político, a exemplo, dos casos em que 
compete ao Congresso Nacional aprovar, previamente, na forma do 
art. 49, inciso XVII, a alienação ou concessão de terras públicas com 
área superior a dois mil e quinhentos hectares.

Esta assertiva é tanto mais correta, quando se observa, que o 
normativo em causa se dá no mesmo contexto do inciso XVI, do art. 49  
da CF, que inclui entre as competências exclusivas do Congresso 
Nacional “autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveita-
mento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais”

Interessante observar, que a redação do citado dispositivo, não 
possui a mesma extensão da exigência da prévia aprovação con-
gressual, como ocorre na alienação de terras públicas a cima de 
2.500 hectares, mas tão somente dita o dispositivo constitucional, 
que deve haver autorização do Congresso Nacional para o apro-
veitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 
minerais em terras indígenas.

Colocadas estas balizas, fica fácil compreender a natureza polí-
tica da autorização, daí ser plenamente justificável, que o próprio de-
creto legislativo, possa autorizar a oitiva das comunidades indígenas, 
mas a questão que salta aos olhos, é que o olhar do STF tem clara-
mente focado esta oitiva sobre o aspecto do licenciamento ambiental 
de obras com relevante impacto ambiental, e como se sabe tal oitiva 
se dá pelo mecanismo das audiências públicas.
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É importante repisar, que não se pode exigir que a autorização 
do Congresso Nacional seja uma manifestação expressa sobre os limi-
tes de onde e como deve ocorrer a intervenção no território indígena, 
com a prévia oitiva das comunidades, pois não existe esta obrigação 
no texto constitucional, aliás, em termos práticos isso poderia ser um 
desastre, dado o ambiente de diálogo que se forma numa casa politica.

Lembre-se, que mesmo sendo expressamente vedada a remo-
ção dos grupos indígenas de suas terras pela Constituição, a Carta 
Magna permite em algumas exceções, que ad referendum do Con-
gresso Nacional, ou seja, posteriormente ao ato, e não previamente, 
ocorre a oitiva do Congresso sobre o ato de remoção, a remessa do 
ato ao Congresso ocorre para referendá-lo ou não.

Alerta-se que existe a possibilidade da remoção dos indígenas 
ocorrer previamente à autorização Congressual em caso de catástrofe 
ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da so-
berania do País, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato 
logo que cesse o risco, como previsto no § 5º. do art. 231 da CFRB.

Ora, se nestes casos extremos, onde se apresentam situações 
limites onde o valor vida da comunidade indígena pode ser afetado 
de maneira definitiva, comprometendo a existência do grupo, mes-
mo assim, conjugando os princípios constitucionais que compete ao 
Poder Executivo, gerir o interesse público, a Constituição exige oitiva 
do Congresso somente posteriormente ao ato, com clara natureza de 
julgamento político, e não técnico, esta é uma pista que não pode ser 
desconsiderada.

Assim, não nos parece razoável interpretar-se a regra consti-
tucional do § 3º do art. 231 da CFRB, para exigir-se que no caso de 
outras intervenções em território indígena, ainda que com relevan-
tes impactos ambientais, o Congresso Nacional funcione como um 
foro diferenciado para a oitiva das comunidades indígenas, como 
permissivo de eventuais danos ambientais em seu território, fazen-
do um debate técnico, pois não é sua função e nem o instrumento 
mais adequado.



Revista de Direito e Política186

Isto porém, não significa que a oitiva das comunidades indí-
genas deve ser aquele próprio do processo de licenciamento am-
biental, dentro das Audiências Públicas, ou exclusivamente, mas 
com certeza, não é uma audiência no Congresso Nacional, a não 
ser que a casa abra este foro por decisão política, mas não por obri-
gação constitucional.

Justamente este viés é que foi analisado pelo STF, e que de certa 
forma, pode-se entender, decorre de como exposta a tese no processo 
judicial concreto, mas que não pode ser considerada como aquela oi-
tiva reservada às Comunidades indígenas pelo texto constitucional, 
porque isto seria amesquinhar o objetivo constitucional.

Desta forma, a primeira premissa é se concluir que a autoriza-
ção congressual do tem caráter genérico permissivo da intervenção 
no território indígena, não podendo a oitiva das comunidades indí-
genas ser considerada prévia e constitutiva do processo de autoriza-
ção do Congresso Nacional, para cumprir o rito constitucional.

Porém, esta abordagem encerra o tema, pelo contrário, só abre 
a porta sobre a natureza da oitiva da comunidade indígena, abrigada 
no mesmo dispositivo constitucional. Alerta-se que o caso especifico 
da hidrelétrica de Belo-Monte, tomado como paradigma, não ser-
ve pra se discutir eventual fragilidade do EIA/RIMA do empreendi-
mento, o que tem sido calcanhar de Aquiles do projeto, muito ques-
tionado pela sociedade civil brasileira, mas tão somente a natureza 
do processo de oitiva das comunidades indígenas, pressupondo que 
este efetivamente interfira no seu território, ainda que não ocorra no 
mesmo nível do caso do Povo Kichwa de Sarayaku.

Mesmo neste limite de abordagem, é importante analisar as 
conclusões do relatório da Comissão de Especialistas em Aplicação 
de Convenções e Recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), divulgado em 3 de março de 2012, que afirmou que 
o governo brasileiro deveria ter realizado as oitivas indígenas nas al-
deias impactadas por Belo Monte antes de qualquer intervenção que 
possa afetar seus bens e seus direitos.
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O documento afirma que “a Comissão lembra que, em virtu-
de do artigo 15 da Convenção, o governo está obrigado a consultar 
os povos indígenas antes de empreender ou autorizar qualquer pro-
grama de exploração dos recursos existentes em suas terras”. Con-
clui o documento que “a Comissão [técnica] avalia que, de acordo 
com a documentação e as informações apresentadas pelo governo, 
os procedimentos levados a cabo até agora, mesmo que amplos, não 
reúnem os requisitos estabelecidos nos artigos 6 e 15 da Convenção, 
e tampouco demonstram que foi permitido aos povos indígenas par-
ticipar de maneira efetiva na determinação de suas prioridades, em 
conformidade com o artigo 7 da Convenção”.

Pelas conclusões do documento observa-se que haveria uma li-
nha de argumentação da falha do procedimento de oitiva das comu-
nidades a partir do EIA/RIMA, especialmente pelo mecanismo da 
Audiência Pública do EIA/RIMA. Mas a rigor sob este enfoque não 
haveria erro, pois este é o mecanismo adequado legalmente do ponto 
de vista do licenciamento, entretanto, a conclusão da Comissão da 
OIT somente pode prevalecer, se desfocado, especificamente, deste 
instrumento do ordenamento pátrio, ou seja, a rigor a OIT, olhou o 
problema também pelo ponto de vista do licenciamento ambiental, o 
que também torna frágil a sua conclusão.

Quando se lê o artigo 6º da Convenção 169 do OIT, se verifica 
que ela não remete a um procedimento específico de oitiva das co-
munidades tradicionais, e que, portanto, é possível em tese sustentar 
que para o seu cumprimento seria suficiente a observância dos ritos 
de oitiva social previstos na legislação pátria para o licenciamento 
ambiental. In verbis:

Art. 6º.
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os gover-
nos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos 
apropriados e, particularmente, através de suas instituições re-
presentativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas 
ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;
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b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessa-
dos possam participar livremente, pelo menos na mesma me-
dida que outros setores da população e em todos os níveis, na 
adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos ad-
ministrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas 
e programas que lhes sejam concernentes;
c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das ins-
tituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, for-
necer os recursos necessários para esse fim.
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção de-
verão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às 
circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e 
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas.

Isto é especialmente possível de sustentar, quando se destaca, a 
redação da alínea b, do inciso 1., do art. 6º que expressamente afirma 
que cabe aos governos “estabelecer os meios através dos quais os po-
vos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma 
medida que outros setores da população”, porque, o dispositivo busca 
evitar que estes povos sejam considerados de forma inferior, assegu-
rando a sua oitiva no mesmo nível de outras partes do tecido social, 
que é possível se entender que aplica-se o mecanismo previsto pelo 
legislador brasileiro do processo de licenciamento. Entretanto, a par-
tir do momento que se verifica a desigualdade entre os atores sociais 
e especialmente a relação dos índios com o seu território, verifica-se 
a necessidade de um procedimento específico para oitiva das comu-
nidades indígenas, pois aplicar-se os ritos legais existentes da audiên-
cia pública do processo de licenciamento, cria uma desigualdade ma-
terial, impossível de ser superada pelos mecanismos atuais de oitiva, 
não atendo a posse permanente reconhecida pelo constituinte.

Veja-se, que quando o item 2 do art. 6º, determina que “As con-
sultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas 
com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo 
de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das me-
didas propostas” é fácil observar que o escopo da consulta é diverso. 
Isto não implica declarar que é inarredável o consentimento expresso 
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das comunidades indígenas para poder se realizar intervenção em 
suas terras. Entretanto, não nos parece de acordo com o conjunto de 
normas constitucionais que regulam o tema da posse indígena, pois 
no mínimo, exige-se, que efetivamente essa consulta seja diferencia-
da, sob pena de negar efetividade ao texto constitucional que visa 
atender uma comunidade que possui uma compreensão diferenciada 
do território, como já reconhecido pelo STF, pois o contrário se atua 
não apenas contra o conjunto normativo da própria Convenção 169, 
mas também ao texto constitucional brasileiro.

Alerta-se, que se pode facilmente interpretar que as regras do 
art. 6º voltam-se mais para buscar um consenso a respeito e em torno 
da forma de aplicação das disposições da Convenção entre o Estado e 
comunidade sobre os limites de intervenção no território, neste sen-
tido, procura estabelecer regras de como deve se dar as consultas que 
prevê a Convenção, do que ditar a forma e extensão da consulta, que 
de forma alguma pode-se aferir com certeza esteja prevista na norma 
Convencional 169 da OIT.

O artigo, 7º. da convenção 169 do OIT37 por outro lado, ao rea-
firmar o respeito à autodeterminação dos povos tradicionais, embora 

37 Artigo 7o 1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, pró-
prias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida 
em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem 
como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medi-
da do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além 
disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos pla-
nos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los 
diretamente. 2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde 
e educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá 
ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde 
eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões também 
deverão ser elaborados de forma a promoverem essa melhoria. 3. Os governos de-
verão zelar para que, sempre que for possíve1, sejam efetuados estudos junto aos 
povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e 
cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de desenvolvimento, previstas, 
possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser considera-
dos como critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas. 4. 
Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados 
para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam.
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não implique impedimentos de projetos ou decisões do Estado na-
cional, até porque eles mesmo são integrantes desta cidadania, o con-
trário seria permitir que uma parte da cidadania do Estado, pudesse 
por em cheque eventuais interesses de outra parte da cidadania, que 
em casos concretos devem ser conciliados os interesses, impossível à 
norma de maneira abstrata fixar uma prioridade de interesses, mas é 
um possível uma interpretação que afaste os falsos conflitos, devendo 
este direito ser respeitado.

Como destaca Yrigoyen Fajardo é importante distinguir o con-
sentimento como a “finalidade” de um processo de consulta, do con-
sentimento com “requisito” para que o Estado tome uma decisão. O 
consentimento como finalidade do processo de consulta significa que 
o Estado deve organizar os procedimentos de tal modo que estejam 
orientados a obtenção do consentimento ou acordo. Entretanto, se 
havendo instaurados os ditos procedimentos de boa-fé, não se obtém 
o consentimento ou acordo, a consulta segue sendo válida e o Estado 
está facultado a tomar uma decisão.38

O normal conflito de interesses sociais deve ser considerado 
nas decisões estatais, aliás, como reconhecido na Constituição Fe-
deral, decorrente do princípio de supremacia popular, de que todo 
o poder emana do povo, porém que sabidamente se dá num cote-
jamento concreto de interesses sociais e o princípio da Soberania  
Nacional, mas esta nunca pode ser realizada com sacrifícios desarra-
zoados de direitos humanos.

Embora, o artigo 15 da convenção 169 da OIT não seja fun-
damento suficiente para afirmar erro no procedimento de oitiva das 
comunidades indígenas, dentro do EIA/RIMA, pois não define um 
procedimento específico ou impeditivo de ações de Estado sobre o 

38 YRIGOYEN FAJARDO, Raquel.2009, De la tutela a los derechos de livre de-
terminción del desarrolo, participación, consulta e consentimiento: fundamentos, 
balance y retos para su implementación” In Amazônica- Revista de Antropologia. 
Disponivel em www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/issue/view/20.  
Página 385

http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/issue/view/20
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território comunal, tão somente pela ausência de concordância da 
comunidade, ele é elemento normativo, que indica que esta não é su-
ficiente sequer para atender os objetivo do constituinte na proteção 
da posse indígena.

Alerta-se, inclusive que o inciso 2, in fine do artigo 15 tem uma 
redação menos incisiva sobre o direito de participação das comuni-
dades em benefícios econômicos de atividades sobre as suas terras 
que a prevista pelo constituinte brasileiro no §3º. do art. 231, pois 
afirma o dispositivo que “Os povos interessados deverão participar 
sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, 
e receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer 
como resultado dessas atividades”. Abaixo o inteiro teor do dispositi-
vo convencional.

Artigo 15 –
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais 
existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegi-
dos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a partici-
parem da utilização, administração e conservação dos recur-
sos mencionados.   
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios 
ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros 
recursos, existentes na terras, os governos deverão estabele-
cer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos 
interessados, a fim de se determinar se os interesses desses 
povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se em-
preender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou 
exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos 
interessados deverão participar sempre que for possível dos 
benefícios que essas atividades produzam, e receber indeni-
zação equitativa por qualquer dano que possam sofrer como 
resultado dessas atividades.

Observa-se que o dispositivo convencional determina que a 
participação das comunidades em benefícios das atividades deverão 
ocorrer sempre que possível, ou seja, ainda que inadvertidamente, 
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abre uma brecha para limitações de ordem legal, noutro norte, po-
rém, a Constituição da República fixa no §3º do artigo 231 que o 
aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais ener-
géticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participa-
ção nos resultados da lavra, na forma da lei¸ vedando a possibilidade 
de advento de impedimento legal a esta participação.

Logo, se pode concluir que, ainda que sob o aspecto da oitiva 
do licenciamento, se possa afirmar que não há erro na oitiva das co-
munidades indígenas, neste caso concreto, também se pode afirmar 
que havendo impactos sobre as terras indígenas, houve sim irregu-
laridades porque não ocorreu a consulta exigida pela texto constitu-
cional, pois aquela não consegue atender as peculiaridades da relação 
dos índios com o seu território.

A conclusão imediata é que ainda não exista norma legal que 
estabeleça um procedimento específico da oitiva para a consulta pré-
via das comunidades indígenas, atendendo ao dispositivo constitu-
cional, isto não significa que esta consulta não deve ser realizada, sob 
pena de frustrar um direito fundamental.

Ademais, frustar este direito de consulta prévia pode ter conse-
quência de limitar o direito constitucional de usufruto exclusivo das 
terras indígenas, ou limitar uma posse ancestral e espiritual dos índios 
com o seu território, qualificado de permanente pelo constituinte.

O direito de consulta prévia previsto no dispositivo constitu-
cional do art. 231, §3º., e art. 6º. e 15 da Convenção 169 da OIT, im-
plicam na necessária oitiva das comunidades indígenas toda vez que 
se possa afetar os seus territórios e não havendo, ainda, dentro dos 
mecanismos previstos na legislação nacional de oitiva social, um que 
atenda a especificidade da posse indígena, é necessário este ser com-
plementado por outro meio menos formal de oitiva, a ser construído 
concretamente em cado caso pelo Poder Público, sem prejuízo do 
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legislador nacional regulamentar outro modo específico desta oitiva 
comunitária ser realizada.

Caso isto isto não seja realizado, o Poder Público não cumprin-
do o seu dever de garantir o exercício deste direito social, pode ser 
obrigado judicialmente, com o objetivo de tão somente garantir este 
direito público subjetivo da comunidade indígena, mediante obriga-
ção de fazer para atender este direito humano fundamental indígena 
no caso concreto39.

Com leciona Cançado Trindade a responsabilidade primária 
pela observância dos direitos humanos recai nos Estados, e os pró-
prios tratados de direitos humanos atribuem importantes funções 
de proteção aos órgãos dos Estados, que deve inclusive ajusta a sua 
legislação ao normativo internacional de proteção aos direitos huma-
nos40, mas sua omissão não lhe exime da obrigação.

39 Não se discute neste texto sobre as diferenças entre Direitos Humanos Econô-
micos Sociais e Culturais vs Direitos Civis e Políticos, muito bem analisadas as 
correntes que afirmam a sua divisibilidade e indivisibilidade a partir do Parte I – A 
Dinâmica dos Direitos Humanos e a Estática dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais.resgate histórico de sua redação. Uma leitura singular a propósito cfr. 
TEREZO, Cristina Figueiredo. In. A atuação do Sistema Interamericano de Pro-
teção dos Direitos Humanos na Defesa dos Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais (Tese de Doutorado). Belém: UFPA -PPGD, 2011. pág. 26 a 81. Ainda sobre o 
desenvolvimento dos Direitos Humanos, com o processo de surgimento da Con-
venção Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.cfr STEINER, Henry j. ALSTON, Philip;  
GOODMAN, Ryan. International Human Rights in Context.Oxford;Oxford Uni-
versity, 2007, páginas 133-138.
40 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O Legado da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e sua Trajetória ao Longo das Seis Décadas (1948 -2008). 
In 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos:conquistas dor Bra-
sil, Organizadora Andrea Giovannetti. Brasília :Fundação Alexandre Gusmão. 
2009. Página 44. Sobre o niveis de cumprimento destas obrigações do Estado para 
com os direitos humanos cfr. EIDE, Asbjorn. Economic and Social Rights as Hu-
man Rights. In KRAUSE, Catarina; ROSAS, Allan. Economic, Social and Cultural 
Rights ; a text book, 2 ed. Dordrecht: Londos: M . Nijhoff, 2001, página 30. Sobre 
a proteção Internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais cfr. VERA, 
Oscar Parra; HERMIDA, Maria Aránzazu Villanueva; MARTIN, Augustin Enri-
que. Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
- Sistema Universal y Sistema Interamericano. San José : IDH, 2008, página 14-45.

Culturais.resgate
Culturais.cfr
Context.Oxford
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Esta obrigação de fazer deve ter como características os ele-
mentos da consulta prévia que foram desconsiderados na Demanda 
do Caso do Povo Kichwa de Sarayaku, segundo a jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente a partir 
do Caso Saramaku vs Surinam, com fundamento na Convenção 169 
e Convenção Americana de Direitos Humanos, antes relatado. Ade-
mais, não se pode ignorar que as nações, através da Assembleia Geral 
da ONU, estabeleceram a Declaração Das Nacões Unidas sobre Di-
reitos dos Povos Indígenas, firmada em 13 de setembro de 2007,re-
conhece o direito de consulta prévia como direito fundamental das 
comunidades indígenas41

Este dever do Estado de respeito ao direito de Humano Funda-
mental Indígena de Consulta Prévia, somente é cumprido mediante 
oitiva da comunidade, que seja anterior a concessão de licença am-
biental de operação, ainda que posterior às Audiências Públicas do 
EIA/RIMA, justamente para se distinguir destas, realizada conforme 
o mecanismos de decisão politica da comunidade indígena, em lin-
guagem compreensível à comunidade, com tradutor se necessário, 
segundo o princípio da boa-fé, com resposta especifica do Estado, 
sobre as questões postas a respeito dos eventuais efeitos negativos no 
território, podendo assim ser considerada livre, prévio e informado, 
necessário para possibilitar a aferição de que o ato de intervenção no 
território não fere de morte o direito de posse tradicional imemorial 
indígena reconhecida constitucionalmente.

41 Art. 19. O Estados realizarão consultas e cooperarão de boa fé com os povos 
indígenas interessados por meio de de suas instituições representativas antes de 
adotar e aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem, para obter 
seu consentimento livre, prévio e informado; Art. 32, 2. Os Estados realizarão con-
sultas e cooperarão de boa fé com os povos indígenas interessados por meio de 
suas próprias instituições representativas a fim de obter seu consentimento livre e 
informado antes de aprovar qualquer projeto que afete a suas terras ou territórios 
e outros recursos, particularmente em relação com o desenvolvimento, a utilização 
ou a exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo.
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Respondendo as questões postas anteriormente, sobre a natu-
reza jurídica da autorização do Congresso Nacional e a sua relação 
com o dever de oitiva das comunidades indígenas, conclui-se que :

1. A autorização do Congresso Nacional não é uma manifestação 
expressa sobre os limites de como e quando deve ocorrer a in-
tervenção sobre o território indígena, mas apenas uma autori-
zação geral permitindo a intervenção sobre o território;

2. A oitiva das comunidades indígenas não é constitutiva do pro-
cesso de autorização do Congresso, não sendo prévia ao ato 
normativo Congressual, cabe apenas ser realizada após a au-
torização do Congresso, assim, ela não deve se confundir com 
a oitiva social ocorrida nas audiências públicas do Processo de 
Licenciamento;

3. A oitiva da comunidade indígena definida no texto Constitu-
cional deve se realizar mediante uma consulta prévia, que deve 
ser livre, prévia e informada.
O direito de ser ouvido é direito humano fundamental para 

que se possa existir o início do diálogo, seja índio ou não, como fun-
damento da democracia.
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plAno DE gEStÃo DE logÍStiCA 
SUStEntáVEl (plS) EM ÓrgÃoS DA 

ADMiniStrAÇÃo pÚBliCA no pArAná

Gisele Duarte Doetzer1 
Fabiane Lopes Bueno Netto Bessa2

resumo

Ainda que muitos sejam os avanços decorrentes dos quase 30 anos 
da Constituição Federal de 1988, a efetiva incorporação de práticas 
voltadas à concretização do Art. 225 nas atividades cotidianas da 
administração pública ainda é singela. Este artigo trata desta ques-
tão tendo como recorte as ações realizadas por órgãos e instituições 
federais em atendimento à IN SLTI-MP Nº 10/2012, que introduz 
a obrigatoriedade de elaboração e acompanhamento do Plano de 
Gestão de Logística Sustentável. As ações mapeadas estão previstas 

1 Analista Administrativa da SR-DNIT/PR. Mestre em “Logistics Management” 
na Universidade de Reutlingen (Alemanha), Especialista em Gerência de Projetos 
(FGV - Curitiba). Bacharel em Informática (UFPR). 
2 Diretora do Centro Regional de Treinamento da Esaf no Paraná, Procuradora da 
Fazenda Nacional, Doutora em Direito das Relações Sociais (UFPR), professora 
licenciada da PUCPR.

VOLTA AO SUMÁRIO
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na referida Instrução Normativa e contemplam práticas relacionadas 
ao aspecto ambiental do desenvolvimento sustentável: consumo de 
materiais, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade 
de vida e compras e contratações. O levantamento adota como refe-
rência os percentuais de atendimento às medidas definidas na Ins-
trução Normativa, sinalizando quais ações foram implementadas e 
se o atendimento foi integral, contribuindo para uma visão da capa-
cidade de resposta da Administração Pública e para a identificação 
de dificuldades e formas de superá-las.  

Palavras-chave: Plano de Logística Sustentável; administração 
pública; sustentabilidade; gestão ambiental.

Abstract 
Although many are the advances of the almost 30 years of the Federal 
Constitution of Brazil (1988), the effective accomplishment of Art 
225 in the daily activities of the public administration is still below 
expectations. This article deals with this issue, focusing the actions 
carried out by federal agencies and institutions in compliance with IN 
SLTI-MP No. 10/2012, which introduces the obligation to elaborate 
and follow up the Sustainable Logistics Management Plan. The 
mapped actions are foreseen in the mentioned Normative Instruction 
and contemplate practices related to the environmental aspect of 
sustainable development: consumption of materials, electricity, 
water and sewage, selective collection, quality of life and purchases 
and contracting. The survey uses as reference the percentages of 
compliance with the measures defined in the Normative Instruction, 
indicating which mesures were fully implemented. The research 
offers a view of the responsiveness of the Public Administration 
in the State of Paraná - Brazil - and contributes to identifying and 
overcoming the challenges of implementing the plan.
Keywords: sustainable logistics plan; public administration, 
sustainability, environmental management.

introdução

No âmbito internacional, a preocupação com o desenvolvimen-
to sustentável vem sendo tratada desde a realização da Conferência 
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da ONU sobre o Meio Ambiente Humano em 1972, que produziu a 
Declaração de Estocolmo de 1972 - principal documento de funda-
ção do Direito Ambiental. O tema ganhou destaque na Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 
92), quando surge uma nova concepção de desenvolvimento - que 
vai além de crescimento econômico - a qual, junto com a Agenda 21, 
trouxe um novo referencial para todos os países. 

O conceito mais disseminado de desenvolvimento sustentável 
é o apresentado no Relatório Brundtland (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1987): aquele desenvolvimento que “(...) atende 
às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”.

Esta definição clássica é complementada pelo conceito do tripé 
da sustentabilidade, de autoria de John Elkington (1999, p. 70-94), 
que propõe que a sustentabilidade vai além do aspecto econômico, 
apresentando três dimensões: a econômica, a social e a ambiental. 

O compromisso com a promoção do desenvolvimento susten-
tável é o que marca a responsabilidade social de uma organização - 
seja ela pública, privada ou do terceiro setor, conforme definição da 
Norma ABNT NBR - ISO 26000 (2010, p. 4):

Responsabilidade social é a responsabilidade de uma organi-
zação pelos impactos de suas decisões e atividades na socie-
dade e no meio ambiente, por meio de um comportamento 
ético e transparente que contribua para o desenvolvimento 
sustentável, inclusive a saúde e bem-estar da sociedade, leve 
em consideração as expectativas das partes interessadas, esteja 
em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente 
com as normas internacionais de comportamento, esteja in-
tegrada em toda a organização e praticada em suas relações.

No Brasil, a dimensão ambiental do tripé da sustentabilida-
de ganhou status constitucional com a Constituição Federal de 1988 
que, em seu art. 225, dispõe: 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de  
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (sem negrito no original). 

Ressalta-se que, além de um capítulo exclusivo dedicado ao 
meio ambiente, o tema também é tratado em outros dispositivos 
constitucionais.

Entretanto, a determinação constitucional de defesa e preserva-
ção do meio ambiente não circunscreve o Poder Público à condição 
de mero produtor e fiscalizador de normas. Impõe-lhe, igualmente, o 
dever de incorporar valores e práticas às atividades cotidianas da Ad-
ministração Pública, num processo de melhoramento contínuo, que 
implica em adequar suas condutas à política de prevenção e repara-
ção dos impactos negativos causados ao meio ambiente (BARATA, 
KLINGERMAN e GOMES, 2007). 

Embora o Brasil conte com um conjunto abrangente de normas 
de proteção ambiental poucas delas têm como destinatário o Poder 
Público. E para que se obtenha resultados efetivos, é necessária a im-
plementação de políticas públicas compatíveis que, de fato, concreti-
zem a mudança cultural - que deve partir do próprio Poder Público. 

Com o propósito de apoiar a gestão pública sustentável, foi 
criada a A3P - Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) -  
um programa que visa implantar a responsabilidade socioambiental 
nas atividades administrativas e operacionais da administração pú-
blica. A A3P tem como princípios a inserção dos critérios socioam-
bientais nas atividades regimentais, que vão desde uma mudança nos 
investimentos, compras e contratação de serviços pelo governo até a 
gestão adequada dos resíduos gerados e dos recursos naturais utiliza-
dos, além de promover a melhoria na qualidade de vida no ambiente 
de trabalho.
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Entretanto, ainda que constitua um instrumento bastante com-
pleto e que tenha sido ampla a adesão de órgãos das três esferas e dos 
três poderes a este programa, ele não é obrigatório.

A obrigatoriedade de realização de um planejamento que 
contemplasse a incorporação de práticas de promoção da susten-
tabilidade no âmbito da administração pública federal ocorreu a 
partir da alteração do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 trazida pela Lei  
nº 12.349/2010 que acrescenta o desenvolvimento nacional sustentá-
vel como princípio a ser observado nas licitações:

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada (...) 

A regulamentação da nova redação dada ao referido artigo 
deu-se pelo Decreto no 7.746/2012 que estabeleceu critérios, práticas 
e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável e, em seu Art. 16, institui a obrigatoriedade da elaboração do 
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) e definiu o conteúdo 
mínimo a ser implementado:

Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e as empresas estatais dependentes deverão ela-
borar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentá-
vel, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecno-
logia da Informação, prevendo, no mínimo:
I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e 
identificação de similares de menor impacto ambiental para 
substituição;
II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de 
materiais e serviços;
III – responsabilidades, metodologia de implementação e ava-
liação do plano; e
IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação.  
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Conforme destaca o Ministério do Planejamento3, 

Os Planos de Gestão de Logística Sustentável, são ferramentas 
de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, 
ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitora-
mento e avaliação, que permite ao órgão ou entidade estabe-
lecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 
processos na Administração Pública.

Por fim, as regras de elaboração dos PLS foram estabelecidas 
pela Instrução Normativa N° 10/2012 da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão (IN SLTI-MP Nº 10/2012), que vincula toda a Ad-
ministração Pública Federal - direta, autárquica, fundacional e suas 
empresas estatais dependentes.

Assim, ainda que a A3P tenha precedido o PLS, este instru-
mento foi escolhido para a presente pesquisa em razão de seu caráter 
obrigatório.

Conforme a IN SLTI-MP Nº 10/2012, as práticas de susten-
tabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços deverão 
abranger, sete temas: material de consumo, energia elétrica, água e 
esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, 
compras e contratações sustentáveis, e deslocamento. 

Como aduz Andrade (2016, p. 954):

Em um Estado Democrático de Direito, o exercício da prerro-
gativa de administrar pelo Poder Executivo não constitui uma 
realidade em si mesma; muito ao contrário, cabe aos órgãos 
que compõem o Poder Executivo a prerrogativa – e o desafio 
– de concretizarem em atos administrativo os objetivos e va-
lores básicos que a sociedade se auto estabeleceu por meio do 
poder constituinte originário e ramificou por meio do exercí-
cio do poder legiferante.

3 Disponível em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/
sustentabilidade/planos-de-gestao-de-logistica-sustentavel>, acesso em 25/02/2017.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/sustentabilidade/planos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/sustentabilidade/planos
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Adicionalmente, afirmam Custódio e Baldo (2011, p. 123):  

A instituição de uma Gestão Ambiental na Administração Pú-
blica deve estar fundada em estudos que demonstrem as reais 
consequências sociais e econômicas das decisões tomadas, 
viabilizando-se uma proteção ambiental consciente e eficaz, 
com primazia no fomento do bem-estar social.

Para esses autores, é necessária a construção de um projeto de 
gestão ambiental que tenha por base estudos prévios, possibilitando 
visualizar as reais consequências sociais e econômicas das decisões 
tomadas pela Administração Pública. O que difere a teoria da prática 
é a forma com que a primeira é implementada. A depender de sua 
execução obtém-se resultados mais expressivos ou não. 

Para Andrade (2016 p. 956)

O grande desafio dos órgãos do Poder Executivo reside em as-
segurar o cumprimento, pela maioria, das obrigações trazidas 
pelo direito ambiental, com todas as dificuldades subjacentes 
em uma sociedade complexa e com múltiplos interesses en-
volvidos. 

Como o preceito constitucional contido no Art. 225 dirige-se 
a toda a administração pública federal, o levantamento das inicia-
tivas voltadas à sua incorporação constitui um instrumento baliza-
dor na implantação das práticas sustentáveis para a administração 
como um todo. 

Considerando todo o contexto apresentado, o objetivo deste 
estudo é analisar o estágio de desenvolvimento das práticas de sus-
tentabilidade e racionalização do uso de materiais e serviços elenca-
dos no Anexo II da IN SLTI-MP Nº 10/2012 por parte de órgãos ju-
risdicionados da Secretaria de Controle Externo do TCU no Paraná 
a partir do percentual de implementação das práticas adotadas pelos 
entes públicos que responderam a pesquisa. 
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Ainda que a obrigatoriedade da instrução normativa se cir-
cunscreva à administração pública federal, as iniciativas por ela vei-
culadas são de interesse comum aos Três Poderes e às 3 esferas de 
governo. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça também institui 
a obrigatoriedade da elaboração dos Planos de Logística Sustentável 
pelos órgãos do Poder Judiciário através da Resolução no 201/2015. 
Daí a escolha desse instrumento como critério de estudo. 

1 Método

Para atingir os objetivos deste trabalho, foi realizado o levan-
tamento de dados, delimitando o escopo desta pesquisa dentro do 
que preconiza a IN SLTI-MP Nº 10/20124, tendo como parâmetro 
temporal o ano de 2016.

Para o levantamento dos dados foi aplicado um questionário 
contendo os 59 itens do Anexo II da IN SLTI-MP Nº 10/2012, para 
representantes de 22 órgãos públicos que participaram do “Seminá-
rio Plano de Logística Sustentável – Levantamento da Situação Atual 
e Perspectivas” promovido pelo Tribunal de Contas da União, reali-
zado em Curitiba/PR, em 23/11/2016. 

A tabela 1 apresenta os entes públicos que participaram da pesquisa. 

tabela 1 – Entes públicos que participaram da pesquisa.

* Dos 9 participantes da Administração Pública Direta, 3 possuem uma condição diferenciada pois perten-
cem à estrutura da Administração Direta, mas são independentes em relação aos Poderes da República.

4 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. In SLtI-MP nº 10/2012. Disponível 
em <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/141112_IN10.pdf>, acesso em 
25/02/2017.

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/141112_IN10.pdf
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Conforme preconiza a IN SLTI-MP Nº 10/2012, em seu 
Anexo II – “Sugestões de boas práticas de sustentabilidade e de ra-
cionalização de materiais”, as 59 questões estão distribuídas em seis 
temas, ficando excluídos deste rol, itens referentes ao tema “desloca-
mento”, como exibe a tabela 2.

tabela 2 – Divisão das sugestões de boas práticas de sustentabilidade e de raciona-
lização de materiais de acordo com o Anexo II da IN SLTI-MP Nº 10/2012

Para cada item do formulário, havia a possibilidade de assina-
lar uma entre as quatro opções: Atende, Atende em Parte, Não Aten-
de ou Não se Aplica. O objetivo do questionário foi verificar em quais 
ações sustentáveis recomendadas pela IN SLTI-MP Nº 10/2012 os 
entes públicos atendem integralmente. Os percentuais foram calcu-
lados utilizando a seguinte fórmula:

________________Item que (Atende)_______________

(número total de formulários) – Item que (não se aplica)
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2 resultados

2.1 Atendimento aos itens do Anexo ii da in Slti-Mp  
 nº 10/2012

Após consolidados os resultados, foi realizada a média de aten-
dimento total por parte das instituições participantes, conforme de-
monstrado nos gráficos 1 e 2.

Gráfico 1 – Visão Geral do atendimento total ao Anexo II da IN SLTI-MP  
Nº 10/2012 por órgãos/instituições públicas – em gráfico de barras

Gráfico 2 – Visão Geral do atendimento total ao Anexo II da IN SLTI-MP  
Nº 10/2012 por órgãos/instituições públicas – em gráfico radar
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Um primeiro aspecto a ser observado é a média geral de aten-
dimento aos itens da IN SLTI-MP Nº 10/2012. Como se pode ob-
servar no gráfico 1, o percentual médio de implantação de ações de 
todos os temas foi 46%. Este percentual indica que a maioria dos ór-
gãos respondentes não atende às práticas de sustentabilidade e racio-
nalização de consumo conforme sugeridas pela instrução normativa 
em questão. 

Entre todos os assuntos, a coleta seletiva alcançou o melhor 
percentual (58%). A tabela 3 apresenta a distribuição destes índices 
por item.

tabela 3 – Coleta Seletiva – percentual de atendimento integral às questões 
da IN SLTI-MP Nº 10/2012

Como segundo melhor resultado geral (gráfico 1), o tema 
compras e contratações sustentáveis atingiu o percentual médio de 
57% de atendimento. Neste assunto há grande divergência entre os 
resultados de algumas questões como demonstra a tabela 4. Cha-
mam atenção os itens que alcançaram percentuais acima de 80%, 
são eles: “Dar preferência à utilização de impressoras que imprimam 
em frente e verso” (95%); “Revisar normas internas e os contratos de 
vigilância visando o real dimensionamento dos postos de trabalho” 
(89%) e “Incluir no contrato de reprografia a opção de impressão dos 
documentos em frente e verso” (86%). Por outro lado, outras ações 
ficaram aquém do desejável, com percentuais iguais ou inferiores a 
30%. É o caso das aquisições de bens ou materiais reciclados (20%) e 
da compra de papel ambientalmente compatível (21%).
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tabela 4 – Compras e Contratações Sustentáveis – percentual de atendi-
mento integral às questões da IN SLTI-MP Nº 10/2012

Na sequência, o terceiro melhor resultado geral (gráfico 1) 
refere-se ao material de consumo, com o percentual de 46%. Dife-
rentemente das compras e contratações sustentáveis, os resultados 
relativos a este assunto possuem um perfil mais uniforme. A tabela 5 
traz estes percentuais.
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tabela 5 – Material de Consumo – percentual de atendimento integral às 
questões da IN SLTI-MP Nº 10/2012

Como se pode observar, este tema foi subdividido em três ou-
tros: papel, copos descartáveis e cartuchos para impressão. A média 
geral atingiu o percentual de 46% e as individuais alcançaram 50%, 
46% e 42%, respectivamente.

Em relação à energia elétrica, 43% foi o percentual médio de 
atendimento das sugestões e medidas de racionalização.  Vale obser-
var que o índice de implantação das ações obteve grande variação. 
Enquanto o quesito “Fechar portas e janelas quando usar o ar condi-
cionado” chegou a 73%, o “Desligar alguns elevadores nos horários 
de menor movimento” teve apenas 18% de atingimento, como apre-
senta a tabela 6.



Revista de Direito e Política210

tabela 6 – Energia Elétrica – percentual de atendimento integral às questões 
da IN SLTI-MP Nº 10/2012

A qualidade de vida no ambiente de trabalho alcançou resul-
tado médio igual ao da energia elétrica, 43%. No entanto, analisan-
do cada item separadamente na tabela 7, percebe-se que não houve 
grande variação de percentuais entre eles.

tabela 7 – Qualidade de Vida no ambiente de trabalho – percentual de 
atendimento integral às questões da IN SLTI-MP Nº 10/2012
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Por fim, o tema água e esgoto atingiu o patamar médio de 26%, 
sendo o mais baixo de todos eles. Alguns itens deste assunto destoa-
ram em relação aos dos outros, conforme tabela 8, devido ao fato de 
terem atingido resultado nulo, ou seja, nenhum dos órgãos/institui-
ções realizou ações para atendê-los. Foi o caso de “Dar preferência 
a sistema de reuso de água e de tratamento dos efluentes gerados” e 
“Dar preferência à lavagem ecológica”.

tabela 8 – Água e Esgoto – percentual de atendimento integral às questões 
da IN SLTI-MP Nº 10/2012

2.2 panorama geral de atendimento ao Anexo ii da in  
 Slti-Mp nº 10/2012

Com o intuito de fornecer um panorama geral do atendimento 
ao Anexo II da IN SLTI-MP Nº 10/2012, foram reunidas todas as 
questões numa única tabela e posteriormente classificadas por or-
dem decrescente de percentual. 

Para melhor visualização dos níveis de atendimento, os quesi-
tos foram divididos em três faixas percentuais:

•	 Percentuais iguais ou acima de 50%;
•	 Percentuais iguais ou acima de 40% e inferior a 50%;
•	 Percentuais abaixo de 40%.

De acordo com as tabelas 9, 10 e 11, os itens que contemplam 
os melhores resultados num ranking geral, de todos os assuntos, não 
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coincidem com o tema de melhor média, ou seja, coleta seletiva. En-
quanto este obteve a melhor média entre os assuntos (58%), no rol 
com todas as questões, os itens com melhor resultado pertenceram a 
compras e contratações sustentáveis: 

•	 Dar preferência à utilização de impressoras que imprimam em 
frente e verso (95%);

•	 Revisar normas internas e os contratos de vigilância visando o 
real dimensionamento dos postos de trabalho (89%);

•	 Incluir no contrato de reprografia a opção de impressão dos 
documentos em frente e verso (86%); e

•	 Revisar normas internas e os contratos de telefonia fixa e móvel 
visando a racionalização em relação ao limite de custeio, à dis-
tribuição de aparelhos e ao uso particular dos aparelhos (80%).
Por outro lado, o tópico com pior desempenho geral coincidiu 

com os itens de baixo percentuais. Água e esgoto possuíram os 4 que-
sitos de pior avaliação. Foram eles:

•	 Criar rotinas acerca da periodicidade de irrigação de jardins, 
de forma a estipular períodos padronizados para esta atividade 
em cada época do ano (8%);

•	 Analisar a viabilidade do aproveitamento da água de chuva, 
poços artesianos (5%);

•	 Dar preferência a sistema de reuso de água e de tratamento dos 
efluentes gerados (0%); e

•	 Dar preferência à lavagem ecológica (0%).
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tabela 9 – Panorama Geral – percentual com índice igual ou superior a 
50% de atendimento integral às questões da IN SLTI-MP Nº 10/2012
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tabela 10 – Panorama Geral – percentual com índice entre 40% e 50% de atendi-
mento integral às questões da IN SLTI-MP Nº 10/2012

tabela 11 – Panorama Geral – percentual com índice até 40% de atendi-
mento integral às questões da IN SLTI-MP Nº 10/2012
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3 Discussão

O levantamento evidencia que, de maneira geral, os entes pú-
blicos pesquisados não chegam a atender 50% das práticas de susten-
tabilidade e racionalização de consumo sugeridas pela IN SLTI-MP 
Nº 10/2012. Este resultado traduz a necessidade de se intensificar a 
sensibilização e a capacitação de gestores e colaboradores destas ins-
tituições para que haja maior efetividade na adoção de medidas vol-
tadas à otimização do consumo de insumos. 

Um segundo ponto a ser discutido diz respeito à diferença 
de maturidade dos órgãos/instituições nos temas. Percebe-se que o 
trabalho realizado na implementação da coleta seletiva, em atendi-
mento a Resolução do CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001, ao 
Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006 e a promoção da desti-
nação sustentável dos resíduos coletados mostrou-se relativamente 
bem evoluída em comparação com iniciativas voltadas à racionaliza-
ção do consumo de água e esgoto. Enquanto o primeiro obteve um 
percentual de 56% de atingimento, o segundo alcançou apenas 26%. 

Assim sendo, nota-se que alguns assuntos são mais carentes de 
atenção do que outros. Inclusive, isso ocorre não somente quando 
se analisa os resultados entre os temas, mas também entre os itens, 
como se pode visualizar nas tabelas 09 a 11. A variação é ampla e al-
cança, de um lado, 95% de atingimento dos quesitos do Anexo II da 
IN SLTI-MP Nº 10/2012, e de outro, 0%.

Conforme observa Bliacheris (2012), o papel é um dos insu-
mos mais utilizados pela Administração, fazendo parte inquestioná-
vel da vida burocrática. Destarte, merece especial atenção tanto em 
seu processo de fabricação e aquisição como no seu descarte, me-
diante coleta seletiva solidária. 

Apesar de muitos entes federais já terem implantado total ou 
parcialmente o Sistema Eletrônico de Informação (SEI)5, esta não é 

5 O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região (TRF4), é uma plataforma que engloba um conjunto de 
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a realidade de todos eles. Além disso, mesmo com a redução do uso 
do papel promovidos pelos processos eletrônicos, o desperdício das 
impressões e consumo deste insumo deve ser combatido. 

tabela 12 – Implantação do SEI na Administração Pública Federal Direta, 
Autárquica e Fundacional.6

Para Blilacheris (2012), não há órgão público sem uma impres-
sora para produzir seus documentos. Nesta seara há dupla preocupa-
ção: o consumo de papel e de cartuchos de tinta e ainda a destinação 
de cada um deles. Para reduzir o impacto ambiental do uso de im-
pressão, uma ação sem custo algum e que gera economia de toner é 
a utilização de ecofont.7

A preocupação com a substituição do uso de copos plásticos à 
base de derivados de petróleo por opção que permita sua reutilização 
ainda é baixa: 38%. Em se tratando de campanhas de sensibilização 
para a redução do uso destes insumos, o índice alcança a marca de 
55%. Com a intenção de inibir o uso de copos e recipientes descartá-
veis produzidos com essas características e trazer efetividade a essa 

módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Trata-se 
também de um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos, com in-
terface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo como principais caracte-
rísticas a libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos 
institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comuni-
cação de novos eventos em tempo real. Disponível em: <https://softwarepublico.
gov.br/social/sei/sobre-o-sei>. Acesso em 08/04/2017.
6 Disponível em <http://www.planejamento.gov.br/pensei/adesao-ao-processo-
-eletronico-nacional-pen>, acesso em 06/03/2017.
7 Neste sentido, a publicação “PRU5 adota medidas para redução de despesas”. Dis-
ponível em <http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/158809>, 
acesso em 06/03/2017.

https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre
https://softwarepublico.gov.br/social/sei/sobre
http://www.planejamento.gov.br/pensei/adesao
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/158809
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medida, está em tramitação no Congresso Nacional um Projeto de 
Lei que trata especificamente deste assunto. O seu teor alteraria a Lei 
nº 8.666/93 que trata de licitações e contratos na Administração Pú-
blica acrescentando um artigo vedando a aquisição destes produtos.8

O quesito energia elétrica é de suma importância, uma vez que 
iniciativas que promovem a eficiência energética causam impacto 
não apenas ambiental, mas também um forte impacto econômico.  
No entanto, reconhece-se que a educação ambiental é imprescindível 
neste processo, pois as atitudes individuais como desligar os compu-
tadores ou apagar a luz quando não há ninguém na sala são impor-
tantes (Bliacheris, 2012).  

Além disso, medidas como aquisição de aparelhos elétricos 
com boa avaliação pelo Programa Nacional de Conservação de Ener-
gia Elétrica (Procel) são também válidas. A diferença entre as duas 
ações reside no fato de a primeira não possuir custo e poder ser im-
plementada a qualquer instante enquanto a segunda depende de in-
vestimento e, por esta razão, nem sempre é realizável.

Há muitas medidas possíveis de serem implementadas pela 
Administração com o objetivo de usar de modo mais racional a água, 
conforme apresenta Bliacheris (2012). As mais simples referem-se ao 
monitoramento constante do consumo, às campanhas de conscien-
tização ou a rega dos jardins. Visualizando a tabela 8, verifica-se que 
ações como estas estão sendo realizadas. 

No que tange à coleta seletiva dos resíduos sólidos, a separação 
dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta na fonte geradora foi 
instituída pelo Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006. Embora 
o seu advento tenha ocorrido há mais de 10 anos, o percentual de 
implementação de suas diretrizes atinge somente a marca de 62%. 
Ainda há muito a ser realizado neste sentido. 

Este mesmo assunto foi objeto da Resolução CONAMA 275 
de 25 de abril de 2001, a qual estabeleceu o código de cores para os  

8  Trata-se do PL nº 4.423/2016. Disponível em <http://www.camara.gov.br/propo-
sicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1434270&filename=PL+4423/2016>, 
acesso em 19/03/2017.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1434270&filename=PL+4423
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1434270&filename=PL+4423
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diferentes tipos de resíduos, 15 anos atrás.  De acordo com esta pes-
quisa, seus regulamentos foram observados apenas por 58% dos ór-
gãos/instituições participantes. 

Como demonstram os resultados, ações no sentido de divulgar 
e tornar conhecidos os preceitos destas normas que tratam de coleta 
seletiva e resíduos ainda se fazem necessárias. 

Segundo Rocha (2012), é de grande subjetividade o tema quali-
dade de vida no ambiente de trabalho uma vez que a definição deste 
conceito é afetada por expectativas e valores pessoais. A IN SLTI-
-MP Nº 10/2012, adota como foco a qualidade do ambiente físico 
de trabalho, a conscientização quanto ao tema sustentabilidade e a 
promoção da integração entre servidores. 

Os quatro itens melhor avaliados da pesquisa, compras e con-
tratações sustentáveis surpreenderam em seus resultados. Seus per-
centuais atingiram entre 21 e 95%, conforme o quesito analisado. Não 
obstante, este tema é de suma importância, pois o poder de compra 
do estado tem o condão de orientar o mercado em direção a determi-
nados bens ou serviços. No Brasil, tem-se legislação para estimular as 
micro e pequenas empresas (Lei Complementar nº 123/06) e a indús-
tria nacional (Lei nº 12.349/10 que alterou o §8º do art. 1º da Lei nº 
8.666/93). Devido ao seu elevado índice de atendimento, conclui-se 
que tais leis estão atingindo eficácia jurídica e social.

Entretanto, é necessária uma análise mais detalhada de como 
e em que proporção as contratações sustentáveis são realizadas para 
que seja possível aferir sua efetividade.

4 Considerações finais

De acordo com a metodologia empregada e os limites dessa 
pesquisa, pode-se concluir que:

1. A obrigatoriedade de implementação dos PLS imposta pelo 
Decreto 7.746/2012 e regulamentada pela IN SLTI-MP Nº 
10/2012 à Administração Pública Federal foi uma grande con-
quista no campo da sustentabilidade ambiental. Além de este 
assunto ganhar o reconhecimento formal pelos governantes e 
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passar a fazer parte das ações fiscalizadas pelos órgãos de con-
trole, desde o advento destas normativas, ações pró sustentabi-
lidade foram e vem sendo implementadas. 

2. No entanto, se, de uma forma geral, o resultado desta pesquisa 
demonstrou que já há resultados, a maioria das ações ainda 
necessita de maior desenvolvimento - vale dizer, maior com-
prometimento dos servidores e gestores em cumpri-las. 

3. Esta pesquisa decorreu de um chamamento do TCU junto a 
seus jurisdicionados no Paraná. Ao revelar a situação atual 
do atendimento e da implementação de ações sustentáveis de 
acordo com a IN SLTI-MP Nº 10/2012 ela promove a trans-
parência das informações e pode subsidiar tanto a tomada de 
decisão por parte dos gestores como as estratégias a serem ado-
tadas pelos órgãos de controle. Além disso, é possível visualizar 
onde se tem investido maiores esforços e quais itens estão mais 
carentes de atenção, exercendo papel de instrumento de aper-
feiçoamento das políticas públicas;

4. Há ainda um vasto campo a ser explorado com novos e mais 
aprofundados estudos a respeito da implementação de ações 
voltadas ao atendimento da IN SLTI-MP Nº 10/2012.
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