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SÍNTESE 
 

 
A essência do presente trabalho é demonstrar que os conceitos de justiça e razão emitidos no 

campo do direito procedimental encontram-se relativizados e formalizados na prática pela 

razoabilidade e/ou judicialidade. 

Nessa esteira, pretende-se, ainda, revelar a transformação e evolução do direito positivo ou 

codificado na nova era globalizada, também denominada de sociedade de riscos, sob o 

fundamento da mudança dos conceitos de soberania tradicional e segurança jurídica. 

Por fim, será feita uma análise do desenvolvimento da procedimentalização da razão e justiça 

nos tribunais brasileiros, principalmente, no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, 

mediante o emprego prático da argumentação racional, ou seja, da “triagem de entendimentos” 

e do limite da valoração ou coeficiente valorativo do julgador. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa tem por objetivos: analisar os conceitos de justiça e 

razão emitidos no campo do direito positivista e procedimental. E em segundo, demonstrar 

que, diante do desenvolvimento da modernidade, tais conceitos foram formalizados, na 

prática, pela razoabilidade e/ou judicialidade. 

O tema abordado nasceu de uma angustiante pesquisa do fundamento da “crise do 

direito positivo” narrado por inúmeros doutrinadores jurídicos de diferentes áreas, os quais 

apenas apresentavam, mas sem justificar, como único fator responsável por tal fenômeno: a 

globalização econômica. E também da investigação minudente do papel da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal como fonte primária do direito. 

Dessa forma, o trabalho acadêmico será dividido em cinco capítulos, uma vez que 

além de se fazer necessário esquadrinhar outros conceitos jurídico-políticos a exemplo da 

soberania e segurança jurídica, a interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento, 

como a ciência econômica e política, passa a se tornar o ingrediente principal da pesquisa a 

ser apresentada. 

No primeiro capítulo, serão abordados os efeitos econômicos, políticos e sociais do 

novo império na nova ordem mundial.  Demonstrando-se a complexa interdependência entre o 

comércio transnacional e os fluxos de capital internacional, que ocorre de forma 

descentralizada e desterritorializada. Nesse contexto, revela-se ainda a estruturação biopolítica 

dos territórios globais e o surgimento da sociedade de risco. 

O segundo capítulo refere-se à análise do papel do direito positivo antes dessa nova 

ordem mundial, com foco no seu poder imperativo e coercitivo. É avaliado, preliminarmente, 

o direito na concepção fortemente defendida pela tradição positivista para, em seguida, 

reavaliá-lo e poder emprestá-lo a novas perspectivas. E ao ensejo deste estudo, aproveita-se 

para apresentar os conceitos, estruturas e fundamentos de alguns sistemas jurídicos do direito 

contemporâneo. 

No terceiro capítulo, será revelada a transformação e evolução do direito positivado ou 

codificado na nova era globalizada, sob o fundamento da mudança dos conceitos de soberania 

tradicional e segurança jurídica, e os efeitos paradoxais produzidos na complexidade da 

modernidade, como a inflação legislativa e a deslegalização. 

O quarto capítulo apresenta como uma das soluções para os problemas, litígios e riscos 

advindos da sociedade moderna globalizada, já adotada pelo pensamento jurídico 
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procedimental, os princípios extranormativos argumentativos. Ressaltando-se, nessa esteira, 

suas origens e diferenças. 

No quinto capítulo, por fim, com escora em toda análise precedente, é feito um estudo 

sobre o fenômeno e formas de procedimentalização da razão e da justiça pelo Supremo 

Tribunal Federal no Brasil. Ainda nessa perspectiva, à luz do modelo procedimental, 

verificam-se os limites da valoração e/ou do coeficiente valorativo do julgador desta Corte. 

A metodologia a ser utilizada para elaboração deste trabalho consiste na pesquisa 

histórica, explicativa, exemplificativa, qualitativa, descritiva e parcialmente exploratória, 

sendo realizadas análises doutrinárias e jurisprudenciais de forma a ratificar a posição ora 

defendida. 

Convém salientar que a monografia contou com questões e conceitos que não foram 

exauridos no decurso desse trabalho, em vista de que cada um deles é atinente ao que aqui se 

quer demonstrar, mas que, também, cada um por si só, já se constitui em campos próprios de 

pesquisa e complexidade, tais como: a distinção entre direito positivo e natural, características 

fundamentais do direito positivado, sistemas jurídicos contemporâneos, princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade e sua natureza jurídica, agências reguladoras, 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, crimes ambientais; crimes contra ordem 

financeira e econômica, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), Organização das Nações Unidas (ONU), formas de autocomposição de conflitos, 

súmula vinculante, amicus curiae e finalmente, audiência pública. 

Com efeito, o conteúdo dessa análise passa pelo estudo interdisciplinar da Filosofia do 

Direito, Ciência Política, Econômica e Jurídica sem os quais é impossível sustentar a tese 

apresentada. 

Enfim, tendo sido expostas, nessa introdução, as linhas gerais do presente estudo, 

passa-se a abordar, mais detidamente, cada um dos assuntos ante referidos. 



1. A NOVA ORDEM SOCIAL ECONÔMICA GLOBALIZADA 

 

Estado, nação e soberania são conceitos diretamente afetados pelo fenômeno da 

globalização, uma vez que se relacionam e se complementam com os processos econômicos, 

sociais, políticos e culturais. 

 Inicia-se, portanto, uma nova ordem mundial, fundada em novos conceitos e 

estruturas de dominação política e econômica.  

 

1.1. A Nova ordem Mundial Globalizada: Império ou Imperialismo? 

 

O globo terrestre, atualmente, já não pode ser mais visto como uma coleção de nações 

e, muito menos, apenas, como um conjunto de blocos econômicos e políticos, pois fazem 

parte desse cenário globalizante, além dos Estados nacionais, as empresas transnacionais e as 

organizações e/ou organismos supranacionais, tais como: a Organização das Nações Unidas 

(ONU), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional para Reconstrução ou 

Desenvolvimento (BIRD), Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e outros, 

responsáveis por formar um sistema mundial por meio de arranjos de interdependência.  

Assim, a comunidade mundial aparece como um sistema, ou seja, uma coleção de 

partes interdependentes, e não como no passado, como um grupo de entidades bastante 

independentes1. 

Essa diversificação de atores nacionais, regionais, supranacionais, políticos e 

econômicos do sistema global, vêm, de forma, acentuada, nessa pós-modernidade, contribuir 

para o aumento das desigualdades e instabilidades econômicas- financeiras, como se verá ao 

longo deste capítulo. 

Em termos econômicos, a globalização2 é impulsionada por um rápido crescimento: do 

comércio mundial, da exportação do capital, do investimento estrangeiro direto e da 

internacionalização da produção.  

                                                 
1 IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p.82. 
2 Nas lições de Ulrich Beck, em sua obra “Que es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la 
globalización”, ele se dedica com esmero à tarefa de deslinde explicação das distintas dinâmicas do fenômeno, o 
que o leva a distinguir entre globalismo, globalidade e globalização. Entretanto, em que pese esse 
posicionamento que procura distingui-las, adota-se, ao longo da exposição, de modo indistinto, a expressão: 
globalização. O globalismo, segundo o autor, é a ideologia do mercado mundial (suporte ideológico ao 
imperialismo de mercado), que exalta a ordem espontânea do mercado e que ao mesmo tempo despreza toda 
tentativa reguladora e redistributiva do Estado. Por obra dessa exaltação economicista, que reduz a 
pluridimencionalidade da globalização ao fenômeno econômico como única explicação, acaba anulando a 
autonomia do resto dos espaços sociais tornando-se submerso no mercado. Por globalidade se entende o 
complexo das relações políticas, sociais e culturais que estabelece uma continuidade espacial em nível planetário 
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Dito de outro modo, há uma dominância financeira3 na dinâmica econômica, ou seja, 

no capitalismo contemporâneo os valores monetários passam a ditar o ritmo da economia4, 

uma vez que: “o que quer que se mova a uma velocidade aproximada à do sinal eletrônico é 

praticamente livre de restrições relacionadas ao território de onde partiu, ao qual se dirige ou 

que atravessa”.5  

A propósito, como o tempo nas transações financeiras e econômicas foi drasticamente 

reduzido, em razão da expansão tecnológica na área de informática, ocorreu um abreviamento 

significativo nas defasagens dos horários de funcionamento dos principais sistemas 

domésticos de pagamento; e, simultaneamente, um aumento da velocidade dos fluxos de 

recursos e circulação de capitais, facilitando o acesso a distintos mercados, principalmente, 

em relação aos países emergentes do Sudeste Asiático6. 

A rápida integração mundial do sistema financeiro, via conexão on line dos mercados, 

possibilitou a criação de mecanismos multilaterais de compensação cambial e assegurou a 

consecução de vantagens crescentes para os investidores a cada flutuação nos valores das 

ações e nas taxas de câmbio e juros7. 

Com efeito, essa estruturação, “por meio de redes telemáticas globais, criou condições 

para transferência instantânea de recursos para qualquer parte do mundo”.8 E possibilitou, 

igualmente, “uma extraordinária diversificação dos portfólios”.9 10 

                                                                                                                                                           
e que converte as fronteiras em uma ficção. Traduz-se na interdependência dos sistemas sociais em uma 
realidade plural cuja integração não significa heterogeneidade. E finalmente a globalização, resultado da 
interação das distintas lógicas globais, que causam a alteração da organização econômica, social e política dos 
Estados em sua relação com atores transnacionais. Segundo Beck, não é a globalização (isto é a dilatação de 
espaços e vínculos sociais) que produz os efeitos nocivos (pobreza global, ameaça de danos ecológicos e etc.), e 
sim o globalismo, que exerce uma influência perversa no atual fenômeno da globalização, já que esta apenas se 
traduz em uma opção por um determinado modelo  de organização socioeconômica. Afirma, ainda, que a 
interdependência entre os Estados se torna uma realidade irreversível, não havendo possibilidade de o mundo ser 
fracionado em espaços geográficos isolados (configuração tradicional do “Estado Nação”), pois as partes são 
cada vez mais peças de uma totalidade na qual todos se encaixam. (BECK, Ulrich. Que es la globalización? 
Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós,1998. p. 37).  
3 “A dominância financeira – a financeirização – é expressão geral das formas contemporâneas                     de 
definir, gerir e realizar riqueza no capitalismo. Por dominância financeira apreende-se, inclusive 
conceitualmente, o fato de que todas as corporações – mesmo as tipicamente industriais como as do complexo 
metalmecânico e eletroeletrônico – têm em suas aplicações financeiras, de lucros retidos ou de caixa, um 
elemento central do processo de acumulação global de riqueza”. (IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 69) 
4 IANNI, op.cit., p. 68-69. 
5 “A globalização não diz respeito ao que todos nós, ou pelo menos os mais talentosos e empreendedores, 
desejamos ou esperamos fazer. Diz respeito ao que está acontecendo a todos nós”. (BAUMAN, Zygmunt. 
Globalização: as consequências humanas. Marcus Penchel (trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1999. p. 68) 
6 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 66. 
7 Ibid. 
8 Ibid. p. 68. 
9 Ibid. 
10 O processo de desregulamentação dos mercados financeiros tornou possível a ampliação das carteiras dos 
investidores institucionais e não institucionais; abriu caminho para operações que são difíceis de ser detectadas 
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Ademais, fenômenos como a: “desmaterialização” e mobilidade da moeda, 

originaram-se dessa instantaneidade de: transferências de fundos, emissão de faturas e trocas 

de informação. 

Dessa maneira, as antigas moedas “mercadoria” e moedas “dinheiro” converteram-se 

em simples informação eletrônica, uma vez que os “fluxos de capitais passaram a cruzar 

fronteiras com independência quase absoluta da base econômica real.” 11. Motivo pelo qual as 

formas tradicionais de comércio passaram a representar uma fração decrescente das atividades 

econômicas transnacionais. 

A rigor, são várias as moedas nacionais negociadas em todo o globo terrestre, 

independente de sua filiação originária. Mas isso não impede que essas mesmas moedas 

adquiram significados novos ao circularem internacionalmente.  

Isso é, o capital global vem subsumindo os capitais singulares e particulares, 

conferindo-lhes novos sentidos e atuações.12 

Nessa nova era, já não é mais óbvio definir, por exemplo, o Banco Midland ou ICL ou, 

alias, as empresas como a British Petroleum, a British Airways, a British Gas como 

britânicos, posto a ausência de domicílio fixo do capital.13  

Desde então, a internacionalização do capital passou a se apoiar na internacionalização 

do processo produtivo. A nova divisão internacional do trabalho e a dispersão territorial das 

atividades industriais, dinamizadas pelas técnicas eletrônicas, geraram a aceleração e a 

generalização das relações, processos e estruturas capitalistas além dos seus territórios e 

fronteiras, culturas e civilizações14. 

E, como bem observa Richard Sennett, “numa geração anterior, a política social 

baseava-se na crença de que as nações, e dentro delas as cidades, podiam controlar suas 

riquezas; agora, abre-se uma divisão entre Estado e economia”.15 

De mais a mais, cumpre repisar que a progressiva conversão das ciências exatas; 

biomédicas e humanas em técnicas produtivas, e a subseqüente obsolescência do paradigma 

                                                                                                                                                           
por controles oficiais; multiplicou as alternativas de novos negócios/serviços ao ampliar o leque de ofertas em 
matéria de prazos, moedas, taxas de remuneração; elevou a qualidade dos fluxos de informação; desenvolveu 
engenharias inéditas de capitalização, poupança e financiamento e aumentou a eficiência na gestão de portfólios. 
(FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 66). 
11 Ibid. p.69. 
12 “Isto é, o capital de que se fala aqui é uma categoria social complexa, baseada na produção de mercadoria e 
lucro, ou mais-valia, o que supõe todo o tempo a compra de força de trabalho; e sempre envolvendo instituições, 
padrões sócio-culturais de vários tipos, em especial os jurídico-políticos que constituem as relações de produção” 
(IANNI, op.cit., p. 58). 
13 CABLE, Vicent apud BAUMAN, op. cit., p. 64. 
14 Ibid. p. 64-65. 
15 SENNETT, Richard apud BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Marcus Penchel 
(trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1999. p. 63. 
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técnico-industrial, foram, também, os responsáveis pela transformação de um antigo sistema 

capitalista de modelo comercial para um verdadeiro complexo sistema eletroeletrônico. 

A partir desse momento, a expansão da biotecnologia, da microeletrônica, das 

telecomunicações e dos softwares cedeu lugar à concorrência entre processos e 

procedimentos, passando a dar vez não só à competição entre produtos, mas entre sistemas 

produtivos, organizações sociais e esquemas institucionais. 

O padrão financeiro e econômico pode ser descrito, portanto, pelos seguintes termos: 

desregulamentação, liberalização, flexibilidade e fluidez crescente.16  

Em termos políticos, a globalização gera o contínuo enfraquecimento da soberania dos 

Estados-nação, e com isso diminui o seu poder de regular os fluxos de produção e trocas e de 

impor a sua autoridade sobre a ordem econômica.  

As forças que fragilizam a idéia de Estado-nação são, agora, transnacionais, eis que 

essas se organizam e dispersam-se pelo mundo segundo planejamentos próprios e avaliações 

econômicas, políticas, sociais e culturais independentes17. 

Dito de outro modo, a mudança do paradigma de produção para um modelo de rede 

fomentou o poder crescente dessas empresas transnacionais para além e acima das 

tradicionais fronteiras dos Estados.  Suas dificuldades em regular as permutas econômicas e 

culturais revela o contínuo enfraquecimento da soberania e autonomia política dos seus 

espaços nacionais.  

Essa rede, equivalente a uma infra-estrutura de informação, passa a alterar a base 

econômica e social da sociedade, reforçando o fenômeno da desterritorialização econômica e 

política18.   

Isso é, dado a existência de um sistema financeiro internacional, que funciona, 

essencialmente, fora do controle dos Estados-nação e da capacidade, das chamadas empresas 

transnacionais, em espalhar suas plantas produtivas em diferentes países, foi a soberania 

                                                 
16 OFFE, Claus apud BAUMAN, op. cit., p. 65. 
17 “Sabe-se que a Alemanha perdeu 1 milhão de empregos em cinco anos e que suas empresas estão ocupadas 
construindo fábricas na Europa oriental, na Ásia e na America Latina.” (BAUMAN, op.cit.,p. 64) 
18 “Uma das facetas mais conhecidas desse processo de redefinição da soberania do Estado-nação é a fragilização 
de sua autoridade, o exaurimento do equilíbrio dos poderes e a perda da autonomia do seu aparato burocrático, o 
que é revelado pelo modo como se posiciona no confronto entre os distintos setores econômicos (sejam eles 
públicos ou privados) mais diretamente atingidos, em termos positivos ou negativos, pelo fenômeno da 
globalização. Utilizando os meios de persuasão, barganha, confronto e veto de que dispõem e situados em 
posições-chave no processo produtivo, tendo, por isso mesmo, poder substantivo de influência na formulação, 
implementação e execução de políticas públicas, os setores vinculados ao sistema capitalista transnacional e em 
condições de atuar na “economia-mundo” pressionam o Estado a melhorar e ampliar as condições de 
competitividade sistêmica. Entre outras pretensões, eles reivindicam a eliminação dos entraves que bloqueiam a 
abertura comercial, a desregulamentação dos mercados, a adoção de programas de desestatização, a 
“flexibilização” da legislação trabalhista e a implementação de outros projetos de “deslegalização” e 
“desconstitucionalização” (FARIA, op.cit., p. 33) 
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obrigada a transpor o seu conceito clássico19 e interpretar outros papéis nessa nova ordem 

mundial. 

 Em outros termos, a soberania passou a tomar nova forma, composta de vários 

organismos nacionais e supranacionais, unidos por uma única lógica, ou seja, por uma única 

forma de economia globalizada.  

Hardt e Negri, autores do livro Império, chamam essa situação de “governança sem 

governo” para indicar a lógica estrutural, às vezes imperceptível, mas sempre e cada vez mais 

efetiva, que move todos os atores dentro da ordem global20.   

Em resumo, “ninguém parece estar no controle agora”. Antes, o mundo era dividido 

em razão da política do poder, onde todas as iniciativas de ordenação eram locais e orientadas 

para questões específicas. Contudo, não existe mais uma localidade que possa falar em nome 

da humanidade como um todo e nem há uma questão única que possa captar e teleguiar a 

totalidade dos assuntos mundiais e impor a concordância global21.  

Isso significa que a globalização pode ser traduzida como uma “nova desordem 

mundial”, baseada na percepção nova e desconfortável de “tudo fugir ao controle” 22. Seu 

significado transmite uma idéia de ausência de um centro, de um painel de controle. Isto é, 

traduz-se no caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais. 

                                                 
19 “Em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania indica o poder de mando de ultima instância, numa 
sociedade política e, consequentemente, a diferença entre esta e as demais associações humanas em cuja 
organização não se encontra este poder supremo, exclusivo e não derivado. Este conceito está, pois, intimamente 
ligado ao poder político: de fato, a Soberania pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido de 
transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder de direito. Obviamente, são diferentes as 
formas de caracterização da Soberania, de acordo com as diferentes formas de organização do poder que 
ocorreram na história humana: em todas elas é possível sempre identificar uma autoridade suprema, mesmo que, 
na prática, esta autoridade se explicite ou venha a ser exercida de modos bastante diferentes.” (BOBBIO, 
Norberto, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. v. 2. trad. João Ferreira e Luis 
Guerreiro Pinto Cacais. 13. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2010. p. 1179.) 
Entende-se por soberania a qualidade máxima de poder social através da qual as normas e decisões elaboradas 
pelo Estado prevalecem sobre as normas e decisões emanadas de grupos sociais intermediários, tais com: a 
família; a escola; a empresa e a igreja. Neste sentido, no âmbito interno, a soberania estatal traduz a 
superioridade de suas diretrizes na organização da vida comunitária. A soberania se manifesta, principalmente, 
através da constituição de um sistema de normas jurídicas capaz de estabelecer as pautas fundamentais do 
comportamento humano. 
No âmbito externo, a soberania traduz, por sua vez, a ideia de igualdade de todos os Estados na comunidade 
internacional. 
Soberania, em termos gerais, traduz-se num poder supremo no plano interno e num poder independente no plano 
internacional. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. 
Lisboa: Almedina, 1999. p. 84-85). 
20 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Berilo Vargas (trad). Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 31. 
21 BAUMAN, op.cit., p. 66. 
22 Ibid.  
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Entretanto, paradoxalmente, Hardt e Negri defendem que a existência do mercado 

mundial e seus aparelhos ou funções globais seriam correspondentes ao centro do novo 

império.23 

O novo império, segundo eles, é determinado por um fato singular: a existência de 

uma nova ordem mundial, que não encontra origem em algum poder territorial e que não 

surge, de alguma forma, espontaneamente, da interação de forças globais heterogêneas 

guiadas pela mão invisível do mercado mundial.24 

Império é, de início, uma nova forma de soberania global, surgida na passagem da 

modernidade para pós-modernidade. Tratando-se, também, de uma expressão jurídica da 

economia globalizada, que reflete a complexa interdependência do comércio transnacional e 

dos fluxos de capital internacional25. E que não se confunde com o fenômeno do imperialismo 

construído pelas as potências européias, ao longo do século XX, pois: 

 
Em contraste com o imperialismo, o Império não estabelece um centro territorial de 
poder, nem se baseia em fronteiras ou barreiras fixas. É um aparelho de 
descentralização e desterritorialização do geral, que incorpora gradualmente o 
mundo inteiro dentro de suas fronteiras abertas e em expansão. O Império 
administra entidades híbridas, hierarquias flexíveis e permutas plurais por meio de 
estruturas de comando reguladoras. As distintas cores nacionais do mapa 
imperialista do mundo se uniram e mesclaram, num arco-íris imperial global. 26 
 

De acordo, ainda, com os autores de Império, a transformação do Estado democrático 

e o declínio das esferas tradicionais de política contribuíram para o efetivo desenvolvimento 

de um novo mecanismo de comando, porém, em nível global. Razão pela qual, defendem que, 

ainda que formas políticas democráticas, plurais ou populares sejam declaradas, a soberania 

moderna, na realidade, continuará a, somente, ter uma única figura política: um único poder 

transcendente.27  

Dessa forma, ao suceder-se, na unidade dos governos individuais, uma enorme 

desarticulação, que os converteram em uma série de corpos separados (bancos, organismos 

transnacionais: FMI, OTAN, BM, BIRD, ONU e outros), a busca e a sustentação de suas 

legitimidades passaram a se voltar para o nível desse poder transnacional e/ou global.28 

Mas isso não significa que as funções do Estado e seus elementos constitucionais 

desapareceram, mas sim, que foram deslocados para outros níveis de domínio, quais sejam, 

                                                 
23 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Berilo Vargas (trad). Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 11-20. 
24  Ibid. 
25 LEWIS, Tom. O "Império" de Negri e Hardt ou o velho imperialismo. Disponível em: 
<http://www.brasil.indymedia.org/pt/green/2006/01/342380.shtml >. Acesso em 30 mar 2008. 
26 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Berilo Vargas (trad). Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 12-13. 
27 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Berilo Vargas (trad). Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 103. 
28 Ibid. p. 329-330. 
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organismos nacionais e supranacionais29. Isso é, os Estados nacionais não morreram no novo 

império, mas as suas funções foram transferidas às agências imperiais.30 

Sustentam, além disso, os autores, que se o imperialismo não tivesse sido derrotado, o 

capital teria sido sufocado.31 Entretanto, o capital fez com que a transcendência da soberania 

moderna entrasse em conflito, pois, em que pese sua relação com a própria soberania e os 

instrumentos estatais como o direito e a força, são essas mesmas estruturas que causam 

obstrução na maneira pelo qual o capital se distende.  

Nesse sentido, a visão de Negri sobre a soberania: “Hoje vejo que a soberania não 

funciona mais. A teoria da soberania foi inventada por clássicos do pensamento político, 

Hobbes e outros, dizendo que, sem a soberania, haveria somente guerra. Não penso nisso.” 32 

Prossegue o autor afirmando, então, que acredita que deva ser condição de relação 

entre os homens a cooperação, a produção de justiça e a organização das instituições comuns 

e não um conceito jurídico-político criado pelos homens, tal como a soberania. 

Mas ele reconhece que, ao mesmo tempo, alimenta-se, também, uma ideologia do 

medo e da insegurança33, subsistindo uma crise de inteligência em decorrência de uma crise 

de valores, visto que os indivíduos não compreendem verdadeiramente as transformações do 

mundo. Essa tensão, por conseguinte, gera o medo, à guerra e às catástrofes econômicas e 

ambientais. Veja trecho da entrevista com Antonio Negri: 

 
De uma dominação capitalista americana do mundo, temos um pluralismo 
extremamente confuso. Há, aqui e lá, guerras horríveis. Há movimentos sociais 
extremamente fortes. Há questões que tocam a soberania, a forma capitalista da 
dominação, a forma burguesa do poder. São problemas abertos. E que reabriram. 
Tínhamos a impressão de que com o fim da URSS tudo tinha terminado. A História 
tinha terminado, disseram alguns imbecis. Ao contrário, a História nunca esteve tão 
aberta. (...) Rumo ao medo, a uma ideologia do medo, há utilização da insegurança 
para legitimar a guerra. Vejo nesta crise de valores que vivemos uma crise de 
inteligência. É uma crise das pessoas que não compreendem verdadeiramente o que 
se transforma no mundo e na realidade. Nesta crise ocorre o recurso ao medo, à 
guerra, à catástrofe, ao desastre. Agora, na Europa, há uma história absurda com a 
gripe aviária: é impressionante a pressão que a mídia põe nessas coisas. Há sempre a 
inserção da morte e do medo no cotidiano como afirmação e possibilidade.34 
 

                                                 
29  Ibid. p.27-50. 
30 Diga-se, empresas transnacionais, organismos nacionais e supranacionais. 
31 Ibid. p.102. 
32 ITALIA Oggi. Multidão: Negri e Hardt anunciam o fim do Império Americano. Disponível em: 
<http://www.italiaoggi.com.br/not10_1205/ital_not20051025a.htm>. Acesso em 5 maio 2011. 
33 “A insegurança afeta a todos nós, imersos que estamos num mundo fluido e imprevisível de 
desregulamentação, flexibilidade, competitividade e incerteza...” (BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca 
por segurança atual. Plínio Dentzien (trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. p.129) 
34 ITALIA Oggi. Multidão: Negri e Hardt anunciam o fim do Império Americano. Disponível em: 
<http://www.italiaoggi.com.br/not10_1205/ital_not20051025a.htm>. Acesso em 5 maio 2011. 
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Por fim, Hardt e Negri esclarecem, ainda, que os processos de globalização já não são 

apenas um fato, mas também uma fonte de definições jurídicas que tende a projetar uma 

configuração supranacional de poder político. 35 

Em outras palavras, surge uma nova noção de direito, ou melhor, um novo registro de 

autoridade e um projeto original de produção de normas e de instrumentos legais de coerção 

que fazem valer contratos e resolvem conflitos36. 

Transformações jurídicas apontam para mudanças na constituição material da ordem e 

poder mundiais. A transição da lei internacional tradicional, que era definida por contratos e 

tratados, passa para a definição e constituição de um novo poder supranacional (ou seja, para 

uma noção imperial do direito).  

O novo direito que daí decorre, com fontes jurídicas na globalização, nasceu de uma 

nova máquina econômica-industrial-comunicativa, em resumo, de uma máquina biopolítica 

organizada e não por intermédio de qualquer fonte federativa ou com apoio em qualquer 

mecanismo contratual.  

Essa problemática irá apontar para a questão de autoridade deste novo ordenamento 

jurídico. Não há uma personalidade, fonte de criação jurídica, mas uma totalidade sistêmica37. 

Em sentido contrário aos criadores de Império, Alberto Bonnet afirma que Hart e 

Negri se confessaram incapazes de provar qual lugar e organismo corresponderiam ao 

verdadeiro centro do poder do império, pois eles supuseram, apenas, nesse caso, que seriam o 

mercado mundial, seus aparelhos, funções e comandos globais. Assim como, o astrônomo 

Leverrier, para explicar certos desvios de cálculos newtonianos de seu tempo, supôs a 

existência de Netuno.38 Por isso, o jovem autor de “Suponiendo a Neptuno” indaga o porquê 

da necessidade de existir um centro, e se, não seria possível, até mesmo, existir um vazio real 

nesse suposto não-lugar.39 

Sociólogos, como James Petras e Atilio Boron, rejeitam, também, as teses de Hardt e 

Negri e afirmam a vigência do imperialismo, mas com matizes diferenciais. Petras, a partir da 

visão de um neomercantilismo em andamento. E Boron, com base na hegemonia americana 

(sem afirmar, contudo, existir um controle total ou quase-total norte-americano).40 

                                                 
35 Digo, há no capitalismo atual o projeto de unir o poder econômico ao político, como fonte jurídica do poder 
supranacional. Além do mais, essa ordem econômica, política e jurídica contemporânea constitui um poder 
diferenciado daquele definido pela idéia clássica de soberania.  
36 HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Berilo Vargas (trad). Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 27. 
37  Ibid. p. 27-50. 
38  RUSH, Alan. A teoria pós-moderna do Império (Hardt & Negri) e seus críticos. Disponível em: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolconbr/Rush.pdf >. Acesso em 21 jul 2011.  
39 Ibid. 
40 Ibid.  
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O império, segundo esses autores, é sinônimo de imperialismo, visto que além da 

necessidade de se pensar o novo, não se poderia reduzir, as tendências globalizadoras, em, 

apenas, nos seus aspectos econômicos e financeiros, devendo, também, se levar em conta, 

principalmente, os políticos.41 

E ainda de acordo com suas convicções, eles defendem que apesar de existir um 

império com imperialismo, as funções do Estado-nação não foram deslocadas para outros 

níveis de poder, e sim, apenas que, certamente, ocorreu um enfraquecimento no que diz 

respeito a sua soberania política42, em decorrência da complexa interdependência entre o 

comércio transnacional e os fluxos de capital internacional, que ocorre de forma 

descentralizada e desterritorializada, bem como em razão do aparecimento de inúmeros novos 

atores globais, com distintas funções e muitas das vezes, também, com distintos interesses. 

Veja o texto de Boron contra o Império de Hardt e Negri: 

 
Estamos na presença de um projeto animado pelo propósito de organizar o 
funcionamento estável e, a longo prazo, de uma ordem econômica e política imperial 
–um império não-territorial -, talvez, com muitos traços novos, produto das grandes 
transformações tecnológicas e econômicas que tiveram lugar desde os anos setenta. 
Mas império, enfim. Daí nosso radical desacordo com a recente obra de H&N, na 
qual se sustenta a tese não só paradoxal como completamente equivocada do 
“império sem imperialismo".43 
 

E quanto ao FMI, BM, BIRD, OTAN e outras organizações supranacionais, afirma o 

autor, ainda, que tais instituições globais constituem, atualmente, o embrião de um futuro 

governo mundial. 44 45 Entretanto, mesmo que o grau de centralização global e imperial seja, 

um dia, alcançado, tal fato, por si só, não implicará no declínio do imperialismo, pois tais 

organizações internacionais são, principalmente, controladas pelo G8 (França, os Estados 

Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, o Japão, o Canadá e a Rússia) 46, onde se 

reconhece a hegemonia, mas não o poder absoluto, superimperialista, dos Estados Unidos. 4748 

                                                 
41 Ibid.  
42 Digo, desterritorialização política. 
43  BORON, Atilio apud RUSH, Alan. A teoria pós-moderna do Império (Hardt & Negri) e seus críticos. 
Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolconbr/Rush.pdf >. Acesso em 21 jul 
2011. 
44 Diga-se, o autor não afirma ser tais instituições um governo mundial, mas sim, verdadeiros embriões de um 
futuro governo global. 
45  RUSH, Alan. A teoria pós-moderna do Império (Hardt & Negri) e seus críticos. Disponível em: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolconbr/Rush.pdf >. Acesso em 21 jul 2011.   
46  “Integram o G8 a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Itália, o Japão, o Canadá e a 
Rússia. Enquanto os seis primeiros participaram de todos os encontros desde 1975, o Canadá juntou-se aos 
demais no ano seguinte. Já a Rússia foi formalmente admitida apenas em 2006, quando sediou a primeira reunião 
do G8 em seu território. O país, entretanto, já participava das conversas desde 1994, e foi aos poucos sendo 
recebido pelos outros sete, como um reconhecimento pelo esforço em abandonar a antiga economia socialista e 
implantar reformas democráticas. Ao contrário do que se pensa, o G8 não reúne as oito maiores economias do 
mundo, e sim as auto-proclamadas oito mais industrializadas nações democráticas. Daí a ausência da China, cujo 
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Visando a censurar, também, a visão imperial pós-moderna de Hardt e Negri, Alan 

Rush, assevera que, ela se revela, demasiadamente, exagerada, com tendências centralizadoras 

e homogeneizadoras, razão pela qual eles desfiguram a exação imperialista da periferia pelo 

centro, e as relações de competição e hegemonia entre os grandes Estados e capitais 

nacionais.49 

Isso significa que, por outro ângulo, o Estado imperial foi organizado para defender os 

interesses econômicos das classes dominantes, uma vez que ele engendra e cria oportunidades 

econômicas, com o fito de realizar investimentos, vendas e obtenção de benefícios em escala 

mundial. Além do mais, ele atua para criar um ambiente político favorável a essa burguesia 

internacional, assegurando-lhes vantagens econômicas e desvantagens à adversários e 

concorrentes nacionais e internacionais.50 

Contudo, Petras chama atenção para o fato de que, o Estado imperial não é sinônimo 

de classe dominante, primeiro, porque ele é composto de vários tipos de atores globais 

(Estados nacionais, organismos nacionais, supranacionais e empresas transnacionais). 

Segundo, porque são as denominadas agências econômicas do império – empresas 

transnacionais e alguns organismos supranacionais –, que decidem como, quando, e aonde 

defender e representar os interesses imperiais. E terceiro, que além dos interesses econômicos 

e políticos da classe dominante, existem ideologias; interesses burocráticos; lealdades 

particularistas e concepções estratégicas de distribuição de recurso realizadas por meio dessas 

mesmas agências imperialistas.51 

                                                                                                                                                           
PIB supera os de Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. E a inclusão da Rússia, cuja economia regula 
com a de países como o Brasil, a Índia e o México. Com um representante em cada reunião desde 1977, a União 
Européia (antiga Comunidade Européia) é considerada um nono membro do seleto clube, mas participa apenas 
das discussões econômicas - nunca das políticas. Embora o G8 tenha sido pensado para debater temas 
essencialmente econômicos, as discussões políticas passaram a fazer parte da pauta das reuniões já no fim dos 
anos 70. Questões macroeconômicas sempre estiveram presentes, como o comércio internacional, as relações 
entre as nações ricas e os países em desenvolvimento e os rumos da globalização. No entanto, conversas sobre 
energia, terrorismo e problemas ambientais também se tornaram recorrentes.”(G8. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/reunioes_g8/index.shtml>. Acesso em 21 jul 2011. 
47  Ibid. p. 318 
48  Segundo Petras, as empresas multinacionais são um dos eixos que fundamentam o poder econômico do 
imperialismo. Os EUA continuam sendo dominantes em termos absolutos e relativos: contam com 227 (45%) das 
500 multinacionais mais importantes, seguidos pela Europa Ocidental, com 141 (28%), e Ásia, com 92 (18%). 
Esses três blocos regionais controlam 91% das principais multinacionais do mundo. A dita globalização, para o 
autor, pode ser entendida em seu sentido mais amplo como o poder derivado de tais empresas com sede nos três 
blocos citados, o que lhes permite movimentar capitais e controlar o comércio, o crédito e o financiamento. 
(PETRAS, James. Imperialismo e luta de classes no mundo contemporâneo. Eleonora Frenkel Barretto (Trad). 
Florianópolis: UFSC, 2007, p. 12-206). 
49 Ibid. p. 317-318. 
50 PETRAS, James. Estado Imperial, Imperialismo e Império. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/17112953/Petras-J-Estado-Imperial-Imperialismo-e-Imperio-2005>. Acesso em 21 jul 
2011.  
51 Ibid.  
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A propósito, Boron, mais uma vez, como crítico às teses de Hardt e Negri, defende 

que os Estados nacionais centrais hegemônicos crescem à medida que a propaganda 

neoliberal ganha força, já que ela se encontra subordinada aos interesses do grande capital. 52 

Mas em contrapartida, os estados periféricos se tornam mais fracos ao submeterem-se às 

exigências neoliberais. 

Nesse sentido, o declínio das funções política e econômica dos Estados-nação (leia-se: 

soberania formal/clássica) não se deu de maneira uniforme em todo planeta, pois os Estados 

centrais conseguiram manter mais as suas formas assistencialistas e democráticas do que os 

Estados periféricos, que continuaram a ser, abertamente, oprimidos pelas práticas 

neoliberais.53 

Mas, antes de se adentrar na correlação entre o neoliberalismo e o império, se faz 

necessário verificar, sem a preocupação de exaurir o tema, a evolução histórica e política do 

Estado, a fim de se alcançar o fenômeno da desterritorialização e fragmentação política e 

econômica. 

O Estado social se caracterizava pelo planejamento estatal, intervenção 

governamental, pela utilização do direito como instrumento de controle, gestão e direção, pela 

participação direta do setor público como agente financiador, produtor e distribuidor, e por 

políticas sociais formuladas com o objetivo de assegurar a igualdade, liberdade, e 

solidariedade.  

Essa fase alcançou o apogeu nas décadas de 50 e 60, com expressivos níveis de 

produtividade, consumo, salários, etc, gerando um ambiente econômico internacional 

altamente favorável a políticas de desenvolvimento industrial e programas de bem-estar nas 

áreas de saúde, educação, moradia, saneamento básico, transporte e previdência. 54 

Nesse periodo de ascensão, afirmava a análise keynesiana que os investimentos 

dependeriam tão somente das expectativas de lucros dos empresários e da disposição dos 

gestores de finanças em acreditar na correção das estimativas e adiantar o dinheiro para que 

fossem adquiridas máquinas, edificações de instalações e contratação de trabalhadores. 55 

O ponto central de sua teoria versava sobre a inversão das relações de determinação 

entre a poupança e o investimento, convertendo-a em um resíduo que se ajustaria 

                                                 
52 RUSH, Alan. A teoria pós-moderna do Império (Hardt & Negri) e seus críticos. Disponível em: 
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolconbr/Rush.pdf >. Acesso em 21 jul 2011.   
53 Ibid. 
54 FARIA, op.cit., p.111-112. 
55 Ibid. p.113. 
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passivamente56. Portanto, para que tais investimentos fossem efetivados não se fazia 

necessária a existência de uma poupança prévia, eis que as instituições financeiras, por si só, 

poderiam criar poder de compra além das disponibilidades correntes. 

Valendo-se dos seus instrumentos fiscais, taxas de juros, oferta de crédito e gastos 

públicos, pôde o Estado viabilizar a acumulação privada, ao sustentar investimentos 

produtivos, que foram capazes de reduzir drasticamente os níveis de desemprego e ampliar os 

salários com o aumento de receitas e lucros 57. E, ao mesmo tempo, instituir políticas sociais e 

redistributivas em um mercado de consumo que cada vez mais ganhava intensidade. Além de 

legitimar a identidade normativa estabelecida na sociedade industrial58 59.  

Isso é, com a criação de um clima político e social de muita confiança passou o Estado 

intervencionista a dispor de condições para neutralizar e amenizar tensões e pressões 

econômicas, bem como a bloquear eventuais ameaças à legitimidade institucional.60 

Todavia, a decisão tomada, ao final da segunda guerra mundial, entre os países 

vencedores, quanto ao direcionamento, sob a forma de ajuda financeira e, depois, de 

investimento direto, de fluxos de capital norte-americano para outras nações, a fim de 

fomentar o crescimento econômico global, gerou, após 30 anos, um excesso de liquidez no 

mercado internacional, que aparece como problema, já ao final dos anos 60 e, sobretudo, nos 

anos 70, com o fenômeno dos eurodólares61 e, depois, dos petrodólares. 62 63 

                                                 
56 Ibid. 
57 Ibid. p.114-115. 
58 “Ao nível jurídico, essa função legitimadora levou, por exemplo, à padronização das relações de trabalho. Ao 
nível político, ela orientou a ação governamental no sentido de identificar os focos de tensão, neutralizando-os 
por meio de programas de educação básica, saúde, moradia popular, previdência, treinamento profissional e 
salário-desemprego, para os assalariados; e de suporte financeiro e apoio tecnológico, para o empresariado, 
assegurando-lhe desta maneira as condições necessárias para ampliação de sua produtividade e para o aumento 
de sua competitividade. Ao nível institucional, por fim, propiciou uma intervenção contínua e crescente nas 
relações sociais, o que, por um lado, traduz o aumento da discricionariedade do executivo (colocado no vértice 
das funções de governo em detrimento do controle recíproco dos poderes prevalecente na época do Estado 
liberal), e, por outro, revela a natureza “incremental” ou “promocional” do direito positivo à sua disposição.” 
(Ibid, p. 115) 
59 Ibid. 
60 Ibid. p.116. 
61 “Eurodólares são depósitos em dólares efetuados em bancos localizados fora do território dos Estados Unidos 
da América, em geral na Europa (onde a prática teve início, daí a origem do termo). Não é uma expressão 
tecnicamente apropriada, pois dólares depositados em bancos na Ásia, Oriente Médio ou no Caribe também 
recebem a mesma denominação. Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, houve uma gradativa 
acumulação de dólares fora dos Estados Unidos, como resultado, principalmente, do Plano Marshall e das 
importações aos EUA, vez que continuou sendo o principal mercado consumidor do mundo no pós-guerra. 
Consequentemente, o dólar tornou-se a principal moeda de reserva de vários países e, por isso, foi custodiado em 
bancos oficiais e comerciais não-estado-unidenses. Esses dólares eram depositados em bancos nos Estados 
Unidos. Os bancos estrangeiros tinham o direito a esses dólares resguardado por certificados emitidos pelos 
bancos estado-unidenses”. (Eurodólar. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Eurod%C3%B3lar>. Acesso 
em 22 jul 2011).  
62 “Petrodólares são as divisas (em geral, dólares) originárias da exportação de petróleo. Em 1973, com a crise do 
petróleo e a súbita elevação do seu valor, os países exportadores desse produto receberam um crescente fluxo de 
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Ronald Reagan64, visando a conter os movimentos contra o dólar, adotou, dentre uma 

série de medidas, o aumento das taxas de juros internacionais, obrigando os países 

endividados do terceiro mundo a arcar com o ônus principal da crise naquele momento. Uma 

crise, cujo principal fator se encontra na existência dessa massa de capital fictício, que se 

movimenta fora do controle das autoridades monetárias internacionais, inclusive aquelas dos 

próprios Estados Unidos da América.65 

Logo, fatores como: a crise do petróleo; instabilidade monetária e financeira; aumento 

da inflação e das despesas públicas; além das elevadas taxas de desemprego e a subseqüente 

ampliação das tensões trabalhistas e pressões sindicais, presentes no quadro político-

econômico da época, acabaram por gerar um forte abalo nos mecanismos e instrumentos 

regulatórios do antigo Estado social66. 

Dito de outro modo, esse cenário de instabilidade fiscal sobreveio porque o Estado 

perdeu crédito público, deixou de acumular poupança, e, por conseguinte, passou a ter 

dificuldades crescentes para executar as suas políticas, comprometendo a sua capacidade de 

regular a economia e promover transferências de renda no interior da sociedade. 

 O que se passa a verificar, a partir de então, é uma progressiva inefetividade política, 

administrativa, normativa, operacional e até organizacional do Estado67, já que se tornou 

incapaz de gerir racionalmente o funcionamento global do novo sistema econômico. 

Como conseqüência, os ciclos de prosperidade e estagnação também se tornaram cada 

vez mais curtos, eis que as bases fiscais de financiamento dos gastos sociais foram aos poucos 

sendo devastadas, gerando graves desequilíbrios financeiros68. 

Essa disfuncionalidade crescente tanto do Estado social quanto do regulador configura 

um processo conhecido como “ingovernabilidade sistêmica” ou “crise de governabilidade” 69, 

que veio a tomar força a partir da década de 90. 

                                                                                                                                                           
divisas. Dadas as limitações de suas economias internas, estes países utilizaram essas divisas no mercado 
financeiro internacional, gerando um período de grande liquidez financeira, o que tornou popular o termo.” 
(Petrodólar. Disponível em:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrod%C3%B3lar>. Acesso em: 22 de Julho de 
2011.) 
63 BOLANO, Cesar Ricardo Siqueira. Império contra ataca. Disponível em: 
<http://www.eptic.com.br/arquivos/Publicacoes/textos%20para%20discussao/textdisc3.pdf >. Acesso em 21 jul 
2011.  
64 Digo, Ronald Reagan foi o quadragésimo presidente dos Estados Unidos. 
65  Ibid. p.3 
66 FARIA, op.cit., p.116. 
67 FARIA, op.cit., p.117. 
68  Ibid. p.116. 
69  Ibid. p. 117. 
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Em termos conceituais, o seu raio de ação quanto a formular e tomar decisões, sob 

forma de programas econômicos e sociais, e de implementá-las de modo efetivo, foi, de certo 

modo, se desvanecendo,  pois o eixo, a estrutura e base dos poderes econômico, político e 

cultural passaram a depender do controle, do processamento e da velocidade da disseminação 

da informação técnica e especializada.70 71 

 

1.2. A ideologia Neoliberal do Consenso de Washington e o Novo Império 

 

Muitos países em desenvolvimento, após a crise das dívidas dos anos 80 e o fim da 

guerra fria, não tiveram outra opção além de se entregar aos braços acolhedores, porém 

severos, do Consenso de Washington72 73.  

Razão pela qual, há quem defenda que a origem dessa nova ordem mundial e a suposta 

“crise” do direito positivo emergiram desse conjunto de dez recomendações – Consenso de 

Washington -, dirigidas aos países pobres dispostos a reformar suas economias e se tornarem 

mais prósperos, visto que tal receituário neoliberal já previa fenômenos como: a 

desregulamentação; a abertura comercial e o investimento direto estrangeiro. 

Fazem parte dessa cartilha neoliberal 74: a abertura da economia por meio da 

liberalização financeira e comercial e da eliminação de barreiras aos investimentos 

estrangeiros; amplas privatizações; redução de subsídios e gastos sociais por parte dos 

governos; desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas); disciplina 

fiscal; reforma tributária por meio de uma maior arrecadação; observância ao direito de 

                                                 
70  Ibid. p. 75. 
71 “Nos primeiros anos do período pós-Segunda Guerra Mundial, os governos apoiaram-se em controles dos 
movimentos de curto prazo dos capitais, com um propósito fundamental: prover as suas economias do máximo 
de viabilidade de autonomia econômica, sem o sacrifício da interdependência econômica. [...] Entre os fins dos 
anos 1970 e os começos dos anos de 1990, um amplo movimento, independentemente dos controles do capital, 
tornou-se evidente através do mundo industrial. O rápido crescimento líquido de fundos internacionais e a 
crescente globalização da produção provocaram esse processo. Os mercados estrangeiros erodiram as barreiras 
financeiras nacionais, ao mesmo tempo em que mobilizaram crescentes recursos para empresas multinacionais 
engajadas no processo de globalização dos seus empreendimentos produtivos. Desse modo, elas aumentaram sua 
capacidade para desenvolver estratégias de evasão e remessa. Assim, os governos primeiro constataram que os 
controles tinham de ser reforçados continuadamente para serem de utilidade e, em seguida, descobriram que o 
resultado, ou os custos econômicos potenciais de tais reforços, logo excederam os benefícios”. (GOODMANN, 
John B.; PAULY, Louis W. apud IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2007. p. 66) 
72 Digo, tal Consenso adveio de uma reunião - fundamentada num texto do economista John Williamson -
realizada em 1989, na capital dos Estados Unidos, mediante a participação: de funcionários do governo 
americano, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento e do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.  
73 NAIM, Moisés. Ascensão ou Queda do Consenso de Washington: Consenso de Washington ou a Confusão de 
Washington?. Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, 2000. Disponível em 
<http://www.funcex.com.br/bases/64-Consenso%20de%20Wash-MN.PDF> Acesso em 20 jul 2011.  
74 Ibid.  
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propriedade intelectual; determinação das taxas de juros pelos mercados financeiros 

domésticos e adoção de taxas de câmbio competitivas que favoreçam as exportações. 

De outra parte, os aderentes – países altamente endividados - em troca da adoção dessa 

reforma econômica (leia-se: de uma folga de suas muitas obrigações financeiras externas), 

teriam que derrubar todas aquelas estruturas protecionistas anteriormente levantadas à época 

do Estado social. 

Ao abordar o tema, Moíses Naim, editor da Revista Foreign Policy, afirmou que: 

 
A necessidade de as administrações pró-mercado recém-eleitas minimizarem os 
custos e maximizarem os benefícios das reformas econômicas que estavam sendo 
implementadas, assim como a falta de alternativas confiáveis apresentadas por uma 
oposição muitas vezes desacreditada, foram também aspectos que levaram ao 
sucesso do Consenso de Washington. Como se todos esses fatores não bastassem, o 
fato que realmente tornou o produto irresistível foi o FMI e o Banco Mundial 
decidirem condicionar o acesso a seus empréstimos à adoção de reformas políticas 
inspiradas no Consenso.75 
 

E em virtude das idéias resultantes dessa nova política macroeconômica e financeira, 

muitos países em desenvolvimento obtiveram resultados rápidos e satisfatórios, em termos de 

estabilidade de preços, e, em alguns casos, até crescimento econômico. 

Contudo, os proponentes originais do Consenso não previram certas mudanças no 

cenário político e econômico internacional e muito menos, as novas condições internas dos 

países em transição, ou seja, fenômenos como: corrupção nas instituições públicas76, 

                                                 
75 NAIM, Moisés. Ascensão ou Queda do Consenso de Washington: Consenso de Washington ou a Confusão de 
Washington?. Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: 
<http://www.funcex.com.br/bases/64-Consenso%20de%20Wash-MN.PDF> Acesso em 20 jul 2011.  
76 “As instituições do setor público são o buraco negro das reformas econômicas. Na maioria dos países, elas 
absorvem esforços e investimentos que resultam em um retorno ridiculamente baixo para sociedade, pois 
distorcem mercados de trabalho, reduzem a produtividade geral dos países, prejudicam a competitividade 
internacional e tornam-se facilmente vítimas de interesses particulares. As instituições públicas estão, 
frequentemente, no centro da corrupção que corroí o sistema político de um país. Desde tempo imemoriais, 
instituições ineficientes estão na raiz da incapacidade da maioria dos países em desenvolvimento de alcançaram 
padrões de vida mais elevados. A eliminação de dispositivos de controle governamentais e a desregulação de 
muitos setores da atividade econômica, junto com a maior prudência nos gastos públicos, têm feito maravilhas 
para aliviar alguns dos problemas que infestam o ambiente institucional nesses países. No entanto, a maioria dos 
países pobres, as instituições do setor público não funcionam adequadamente ou, simplesmente, não funcionam. 
Muitas, tais como escolas, hospitais ou departamentos de policia – que se vêem desnorteados por uma demanda 
explosiva de serviços – não possuem, ou nunca possuíram, funcionários e equipamentos adequados para suprir 
estas demandas. Outras estão paralisadas por leis trabalhistas e várias regulamentações que sufocam qualquer 
tentativa de eficiência. Outras, ainda, tais como agencias alfandegárias, presídios, ou comitês de subsídios 
agrícolas, estão em geral corroídas pela corrupção até a raiz. Renovar uma instituição requer esforço a longo 
prazo e uma capacidade de lidar com complicados desafios políticos e técnicos que não apresentam nenhuma 
solução predeterminada. Além disso, a reforma das instituições está vulnerável às descontinuidades políticas e a 
volatilidade econômica. Uma troca de ministro ou um repentino corte orçamentário pode acabar com anos de 
esforços para montar equipes competentes ou modernizar a cultura organizacional de uma agência pública.” 
(NAIM, Moisés. Ascensão ou Queda do Consenso de Washington: Consenso de Washington ou a Confusão de 
Washington?. Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: 
<http://www.funcex.com.br/bases/64-Consenso%20de%20Wash-MN.PDF> Acesso em 20 jul 2011). 
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Bailouts77, Efeito Tequila78, Crony Capitalism79, Risco Moral 80 e, principalmente, a 

globalização, não apareceram na primeira formulação desse acordo (1986). 

Segundo, ainda, Moíses Naim: 

 
Foi certamente de uma grande ironia o Consenso de Washington não ter levado em 
conta o fenômeno da globalização. Essa omissão é de fato, irônica, porque a 
eliminação de obstáculos ao comércio e investimento internacionais – que 
possibilitou grande parte da integração econômica que o mundo presenciou na 
década de 90 – deve muito à influência que o Consenso de Washington teve nos 
países em transição. 
 

                                                 
77 “Bailout (salvamento) é um termo usado para descrever uma situação onde uma entidade falida ou quase falida, 
tal como uma empresa ou banco, recebe capital ou liquidez de forma a conseguir satisfazer as suas obrigações de 
curto prazo”.  (Bailout. Disponível em: <http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Bailout>. Acesso em 21 jul 2011). Ou 
seja, Bail-out (também se escreve bailout e bail out) é um termo usado na terminologia econômica e financeira 
cuja tradução em português, é resgate. Trata-se de salvar um país ou uma empresa em dificuldades financeiras. 
78 “Denominação popular dada à crise cambial sofrida pelo México no final de 1994, em função de fortes 
déficits em seu balanço de pagamentos. A crise representou uma enorme fuga de capitais, e o peso mexicano 
sofreu um a intensa desvalorização, representando uma quebra na estabilidade de preços que vinha sendo 
sustentada desde 1989 e lançando o país numa forte recessão. O nome tem origem na bebida homônima cujos 
efeitos de ressaca podem ser comparados ao que aconteceu com a crise cambial mexicana”. (SANDRONI, 
Paulo (Org). Novíssimo Dicionário de Economia. São Paulo: Best Seller, 1999. p. 197). 
79 Passou-se a utilizar a expressão crony capitalism (“capitalismo de compadres”) para designar aquilo que se 
apontava ser um conjunto de relações espúrias entre o Estado e o setor privado, buscando-se reverter à visão 
positiva que se estabelecera na literatura sobre as políticas industriais, comerciais e tecnológicas que envolviam 
uma vinculação estreita entre aqueles setores (Radalet & Sachs; Stiglitz, apud CUNHA, André Moreira. 
Estratégias periféricas sessenta anos depois do acordo de Bretton Woods. Revista de Economia Política, v. 26, n. 
4, 2006. p. 484. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rep/v26n4/01.pdf>. Acesso em 25 jul 2011). Em 
outras palavras: “O significado básico do termo é capitalismo de compadres ou de “panelas”. Ao invés da 
desejada concorrência entre compradores e vendedores de quaisquer produtos, um indivíduo ou um grupo, usam 
de sua posição estratégica no acesso de algum recurso público valioso e negocia essa facilidade no sentido de 
privilegiar a si mesmo/e alguma pessoa ou grupo com o qual ele tem afinidades”. (GRUN, Roberto. O 
Capitalismo de Compadres. Disponível em: 
<http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/R%20Gr%C3%BCn%20%20Capitalismo%20de%20Compad
res.pdf>. Acesso em 25 jul 2011). 
80 “Moral Hazard, expressão cunhada por Kenneth Arrow em seu livro Essay in the Theory of Risk-bearing, 
pode ser traduzida por “risco moral”. Significa excesso de confiança dos agentes econômicos de que alguém os 
socorrerá se alguma coisa der errado em suas operações. Em termos mais concretos: o Banco Central 
providenciará uma rede de proteção se ocorrerem grandes perdas decorrentes de uma avaliação errônea dos 
riscos apresentados por determinado mercado, especialmente o financeiro. Na prática, significa maior propensão 
ao risco, ou melhor, comportamento ousado e temerário, o que pode colocar em grande perigo a estabilidade de 
uma economia. 
Os estragos do moral hazard são especialmente elevados no mercado financeiro, pois a diversificada articulação 
das várias formas de investimento num mundo globalizado significa que perdas em um ponto podem se espalhar 
com grande rapidez por toda a rede. Basta que, em determinada Bolsa de Valores, uma destas articulações se 
rompa, especialmente se for um importante entroncamento financeiro, para que todo o restante desmorone”. 
(SANDRONI, Paulo. A Crise Hipotecária e o Risco Moral. Revista de Administração de Empresas. v.6. n. 6, 
2007. Disponível em:<http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/5067.pdf>. Acesso em: 26 de Julho de 2011). 
Em termos mais simplistas: “A expressão risco moral (do inglês moral hazard) designa um tipo de falha de 
mercado, pois a existência de um seguro contra um determinado risco aumenta a probabilidade de ocorrência do 
evento que origina esse risco. Por exemplo, o dono de um estabelecimento comercial que esteja seguro contra 
roubo poderá deixar de ser tão cuidadoso na proteção do estabelecimento, dado que a existência do seguro reduz 
o incentivo para a prevenção. Outro exemplo são os casos dos seguros de saúde com coberturas completas que, 
segundo estudos, têm um impacto forte nos recursos à cirurgias plásticas ou na utilização de cuidados de saúde 
ao domicílio, razão pela qual muitas apólices excluem este tipo de coberturas.” (Conceito de Risco Moral. 
Disponível em: <http://www.knoow.net/cienceconempr/economia/riscomoral.htm>. Acesso em 26 jul 2011.) 
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De certa maneira, o Consenso de Washington tornou-se um substituto temporário e 

inapropriado para as estruturas ideológicas globalizantes, uma vez que deixou de oferecer um 

conjunto de políticas, que fosse capaz de possibilitar às economias recém abertas a lidarem 

melhor com as consequências da globalização, principalmente, na esfera financeira.  

Com efeito, essas mesmas economias vivenciaram periódicas crises financeiras, que 

além de atingí-las, atravessaram, de forma rápida, seu território e demais fronteiras do globo 

terrestre.81 82 

Razão pela qual, novas metas, mais complexas, foram incluídas na lista das condições 

necessárias do Consenso de Washington, na busca de um desempenho econômico, 

hipoteticamente, aceitável. Todavia, sua versão do modelo continuou incompleta, assim como 

seus resultados obtidos foram “bem diferentes daqueles prometidos pelos políticos, esperados 

pelo público e previstos pelos modelos econométricos83 do Banco Mundial.” 84 

A propósito, ficou claro aos países aderentes, que o crescimento econômico nem 

sempre é o suficiente para combater a pobreza e que, certamente, não é sinônimo de 

desenvolvimento. Por isso, perceberam que o alcance de um rápido crescimento econômico, 

baseado em uma política sustentada pelos interesses financeiros da “elite internacional 

imperial”, tratavam-se, na realidade, de uma falsa receita à prosperidade. 

No entanto que, o acordo previa: a redução de déficits fiscais em conta corrente, ao 

invés de tratar de qual setor industrial seria o próximo candidato a “prioridade nacional” e, 

consequentemente, merecer subsídios e proteção; a total retirada de pauta dos planos de 

expansão das estatais - impossíveis de serem financiados com a nova meta de redução de 

gastos públicos - para inclusão de questões de privatização; a implementação de reforma 

fiscal, sem que mais impostos pudessem ser arrecadados, dado o aumento das desigualdades, 

pobreza e má distribuição de renda; e a tão somente eliminação das restrições ao investimento 

estrangeiro a fim de atrair capital externo, quando, também, se fazia necessário outras 

                                                 
81 “Apenas entre 1994 e 1999, dez países de renda média passaram por significativas crises financeiras, abalando 
seus sistemas financeiros, falindo seus bancos, anulando os ganhos econômicos acumulados durantes os 
trabalhosos anos das reformas e, em alguns casos, desencadeando desordens políticas severas.” (NAIM, Moisés. 
Ascensão ou Queda do Consenso de Washington: Consenso de Washington ou a Confusão de Washington?. 
Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, 2000. Disponível em: 
<http://www.funcex.com.br/bases/64-Consenso%20de%20Wash-MN.PDF> Acesso em 20 jul 2011). 
82 Ibid. 
83 “(1) Parte da economia voltada para descrição de relações econômicas por meio de modelos matemáticos e a 
estimação de parâmetros desses modelos, com uso de dados estatísticos. (2) A técnica que emprega esse 
método.” (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio. 3. ed,  2004.  1 CD-ROM) 
84 Ibid. 
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medidas para atraí-los e tornar o país internacionalmente mais competitivo como: mão-de-

obra bem qualificada e infra-estrutura eficiente de telecomunicações.85  

Dentro dessa ótica, o ex- presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn expôs que: 

“não podemos adotar um sistema no qual os aspectos macroeconômicos e financeiros são 

abordados separadamente dos aspectos estruturais, sociais e humanos de um país, e vice-

versa.” 

Isso é, na verdade, não há um consenso sobre esse assunto, quando o que está sendo 

discutido, não são objetivos gerais e sim os meios específicos para alcançá-los86.  Sem contar 

que, a preocupação sobre a estabilidade das reformas deveria dar lugar à conscientização 

sobre os perigos de um cenário econômico internacional capaz de desencadear crises 

financeiras que põem em risco, da noite para o dia, os resultados de anos de reformas. 

Conveniente, aqui, socorrer-se, do caso curioso da Malásia, ao enfrentar a crise do 

Leste Asiático, em 1997-1998, a fim de revelar a existência de uma “solução alternativa” à 

política oficial do Fundo Monetário Internacional, ou seja, ao Consenso de Washington. Isto 

porque, apesar de não aderir, conforme seus vizinhos, ao que recomenda o “bom 

comportamento” institucional, bem como ao comando de ajuste macroeconômico recessivo, 

conseguiu atingir, mesmo assim, de forma extraordinária, seus objetivos. 87 

De fato, a impressionante solução malaia consistiu em seguir exatamente o oposto ao 

que recomenda a cartilha do FMI, haja vista ter fixado as taxas de câmbio; reduzido os juros; 

elevado os gastos públicos e ter imposto rígidos controles a movimentação de capitais, 

principalmente aqueles de curto prazo.88 

Porém, não existe, até o momento, nenhuma fórmula mundialmente e unanimemente 

aceita, que assegure a coexistência pacífica de um país com uma economia global volátil, isso 

é, nenhuma política econômica considerada “perfeita” e que responda a todas as indagações 

econômicas, políticas e sociais 89 advindas da instabilidade desse mundo comercial e 

                                                 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 BASTOS, Pedro Paulo Zahlut; BIANCARELI, André Marins; DEOS, Simone Silva. Controle de Capitais: 
uma comparação internacional. Disponível em: 
<http://www.sep.org.br/artigo/10_congresso_old/xcongresso92.pdf>. Acesso em 28 jul 2011. 
88 Ibid. 
89 Digo, exemplos de indagações: os países devem determinar suas taxas de câmbio ou permitir que o valor de 
suas moedas seja determinado pelo mercado?; A combinação de um aumento de juros com aperto fiscal – muitas 
vezes recomendada pelo FMI – é um bom remédio ou um veneno?; Um sólido ambiente macroeconômico e um 
setor privado competitivo são necessários para impedir uma crise econômica?; O verdadeiro desafio é o de 
fortalecer as instituições? É necessária vontade política para alocar recursos massivos a essas mesmas 
instituições? e outras. 
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financeiro super integrado e interdependente, motivo pelo qual a solução a ser encontrada não 

deverá ser a: 

 
[...] de aguardar uma nova "arquitetura financeira global", que eliminaria os efeitos 
do funcionamento da economia internacional. Tampouco a de impor um conjunto de 
obstáculos semi-protecionistas ao comércio e aos fluxos de investimento para 
proteger a economia de choques externos. Ao invés disso, os países terão que 
desenvolver um conjunto de instituições e políticas capazes de suavizar o impacto 
dos choques futuros, e é bom contar com eles. Exemplos de tais medidas são o 
compromisso com sistemas bancários fortes e bem supervisionados, o 
estabelecimento de uma rede de possíveis linhas de crédito internacionais, a criação 
de processos de orçamento público e instituições que freiem os efeitos dos choques 
externos ao invés de ampliá-los e, finalmente, e da mesma importância, o 
estabelecimento de um regime de taxa de câmbio que dissipe o impacto de choques 
externos. Muitos países já começaram a caminhar nesse sentido, e alguns têm 
progredido significativamente em aceitar que a volatilidade do sistema financeiro 
internacional tenha vindo para ficar e que o melhor é estar preparado, antes que o 
próximo choque os atinja. (...). Além disso, a maioria dessas medidas precisa de 
instituições eficazes, que é uma das categorias também sem respostas claras90. 
 

O verdadeiro desafio, portanto, para se obter a expansão e consolidação das reformas 

de mercado; um sólido ambiente macroeconômico e um setor privado competitivo, diante da 

volatilidade do sistema financeiro internacional, será o de assegurar o fortalecimento das 

instituições em conjunto com uma forte vontade política de alocar recursos massivos a essas 

iniciativas. 

Contudo, afirma Naim que, especificamente, quanto aos países em desenvolvimento, 

deverão, no que diz respeito as suas reformas, buscar confiança em um compromisso 

ideológico que emerge de dentro de suas nações e não imposto de fora, pois: 

 
Na ausência de uma ampla base social de sustentação, a aceitação (e a estabilidade) 
dessas reformas dependerá da manutenção de um alto nível de desempenho que, na 
maioria dos casos, é irreal.(...). O desafio central para os reformadores econômicos é 
o de alimentar um compromisso amplamente compartilhado com um conjunto de 
políticas que podem levar anos para dar frutos. Esta tarefa, no entanto, seria muito 
mais fácil se eles não se sentissem compelidos a se submeterem a uma nova onda 
econômica a cada dois ou três anos. A paciência de países em desenvolvimento não 
será cobrada pela volatilidade da economia global, mas pela volatilidade das 
inconstantes demandas e prescrições que surgem de Washington e Wall Street.91 
  
 

1.3. A Soberania Global e sua origem 

 

Historicamente, mas precisamente durante a guerra fria, surgiram teorias sobre a 

transição da ordem internacional para a global, como a de Hobbes e Locke, mas que se 

tornaram prejudicadas pelas contingências, pois não reconheceram o ritmo acelerado, a 

                                                 
90 NAIM, Moisés. Ascensão ou Queda do Consenso de Washington: Consenso de Washington ou a Confusão de 
Washington?. Revista Brasileira de Comércio Exterior, Rio de Janeiro, 2000. 
91 Ibid. 
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violência e a necessidade com que essa nova ordem mundial passou a funcionar. “Eles não 

entendem que a soberania imperial assinala uma mudança de paradigma”.92  

Nos ensinamentos de Hobbes verifica-se que o homem é um animal social por 

natureza e que, enquanto indivíduo dotado de emoções e desejos, ele só é capaz de viver em 

sociedade se abdicar de sua liberdade 93 e de uma parcela de seu poder em favor do titular da 

soberania, ou seja, em favor do Estado Absolutizado94.  

De fato, ele entendia que no estado da natureza existia uma situação endêmica de 

guerra de todos contra todos ou uma condição de inimizade e desagregação social 

permanente, que seria somente superada pela instituição do Estado mediante pacto social 

entre aqueles que o compõem. 

A concepção de Hobbes de Estado tem como premissa fundamental o fato de que a 

sua soberania é una, indivisível e ilimitada. O pacto social dá ao corpo político um poder 

absoluto sobre todos os seus membros, poder este exercido pela vontade geral, qualificado 

como soberania. O contrato que a estabelece não a sujeita a nenhuma obrigação, salvo a de 

assegurar a tranqüilidade dos contratantes.  

Logo, a variante hobbesiana concebe a constituição da entidade soberana 

supranacional como um acordo contratual fundamentado na convergência de sujeitos estatais 

preexistentes. Como um novo poder transcendente, tertium super partes, - que muitas vezes 

ficou concentrado primariamente nas mãos dos militares - a fim de controlar a anarquia que os 

Estados soberanos forçosamente produzem.95  

O ponto de partida de Locke é o mesmo de Hobbes, isso é, o "estado de natureza” 

seguido de um "contrato" entre os homens, de onde surgem a sociedade e o governo civil. 

Todavia, para Locke, o estado da natureza não é um estado de guerra de todos contra todos, 

mas um estado de benevolência, paz e assistência mútua. 

De acordo com a teoria lockiana, somente pelo consentimento explícito da maioria dos 

cidadãos é que o soberano poderia permanecer à frente do Estado, reconhecendo que cabe ao 

                                                 
92 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 26. 
93 “Por liberdade entende-se, conforme a significação própria da palavra, a ausência de impedimentos externos, 
impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer, mas não pode obstar 
a que use o poder que lhe resta, conforme o que seu julgamento e razão lhe ditarem”. (HOBBES, Thomas. 
Leviatã. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva (trad);. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 
112) 
94 Ibid. p. 112-123. 
95  HARDT; NEGRI, op. cit., p. 25. 
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povo o direito natural de resistência perante o governante politicamente injusto e/ou corrupto 
96.  

Em outras palavras, ele reconhece no Estado a instância política delimitada pelo 

princípio metajurídico da soberania popular exercida pelos cidadãos, princípio esse que tem 

como objetivo teleológico o efetivo exercício do poder político e social centrado na atuação 

dos representantes do povo. Reduzindo-se ao mínimo, assim, os conflitos que opõem os 

indivíduos ou os grupos integrantes da sociedade97.  

A legitimidade do Estado reside, então, não apenas em propiciar segurança e paz 

social aos seus cidadãos, mas também em promover e fazer respeitar o consenso político e 

social existente entre todos os seus membros. 

Por conseguinte, a ideia de soberania global de Locke, se traduz em um centro 

supranacional, constitucionalmente eficaz, concomitante à rede de contrapoderes locais, cujo 

objetivo seria a criação de uma sociedade civil global 98.  

Entretanto, em ambos os casos, o novo poder mundial e/ou universal é apresentado 

simplesmente em analogia com a concepção clássica de soberania. Em vez de reconhecer a 

nova natureza do poder imperial, as duas hipóteses se limitam a antigas formas de 

constituição de Estado: uma forma monárquica, em que o poder militar governaria a vida e a 

morte no caso hobbesiano, e uma forma liberal, a nova democracia de inspiração lockiana. 99 

 Kelsen teria de modo apenas formal constituído uma hipótese nova. Ele propôs que o 

sistema jurídico internacional fosse concebido como a fonte suprema de toda a formação e 

constituição jurídica nacional, pois a organização parcial da lei doméstica dos Estados-nação 

levaria de volta, forçosamente, à universalidade e objetividade do arranjo internacional. O 

Estado mundial universal deveria, então, ser organizado como comunidade superior aos 

Estados individuais100.  

Assevera o autor, que a noção tradicional de soberania se torna incompatível com a 

supremacia do Direito Internacional e com o estabelecimento de uma ordem jurídica dessa 

natureza no cenário político mundial. 101 

                                                 
96 CLARENCE, Morris (org). Os grandes filósofos do direito. Reinaldo Guarany (trad). São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. p. 146-149. 
97 Ibid. 
98 CLARENCE, Morris (org). Os grandes filósofos do direito. Reinaldo Guarany (trad). São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. p. 146-149. 
99 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 26-29. 
100 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Luís Carlos Borges (trad). São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 462-475. 
101 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 26-32. 
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Ao abordar a comunidade jurídica internacional, Kelsen, ainda, descreve que não há 

nenhuma fronteira absoluta entre o direito internacional e o direito nacional. Segundo ele, a 

diferença é apenas relativa, e depende do grau de centralização ou descentralização. 102 

O direito nacional é uma ordem jurídica relativamente centralizada, enquanto que o 

direito internacional apresenta o mais elevado grau de descentralização no seu direito 

positivo. As ordens jurídicas dos Estados são as normas locais desse sistema, enquanto que as 

do território do Estado (a esfera territorial de validade de uma ordem jurídica nacional) são 

limitadas por dispositivos do direito internacional (a esfera territorial de validade da ordem 

jurídica internacional implica juridicamente a relação entre os Estados e entre nações).103 

 Normas que possuem, quanto ao aspecto de sua criação, o caráter de direito 

internacional (já que instituídas em um tratado internacional) podem revelar, em seu 

conteúdo, o caráter de direito nacional por estabelecerem uma organização relativamente 

centralizada. Por outro lado, normas que possuem, no que se refere à sua origem, o caráter de 

direito nacional (por terem sido decretadas por um Estado no âmbito interno), podem, no que 

se refere ao seu conteúdo, revelar caráter de direito internacional, uma vez que constituem 

uma organização relativamente descentralizada.  

Logo, Kelsen não professa uma concepção dualista, mas, contrariamente, uma 

concepção monista da relação entre o direito nacional e o direito internacional104, ao 

vislumbrar esse último como meio de conteúdo ilimitado à construção de um governo da 

sociedade mundial, isto é, de um direito universal.105 

Periodizada a história da soberania, pode-se dividi-la em três momentos: No primeiro, 

pontua-se a formação do Estado patrimonial e absolutista106, forma política pela qual o poder 

político e militar encontrava-se centralizado nas mãos de um monarca (rei ou príncipe 

hereditário). Sua origem resultou do enfraquecimento do antigo conceito de soberania 

piramidal e parcelada, pois se assentava unicamente nos domínios dos senhores feudais 

exercidos no período precedente. 

 No segundo momento, surge o Estado Moderno, consolidado basicamente na Europa 

em coordenação com a evolução de novas instituições e direitos. De fato, a principal 

característica dessa época vem do desenvolvimento da soberania moderna por intermédio das 

                                                 
102 KELSEN, op.cit., p. 462-475. 
103 Ibid. p. 462-463. 
104 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 26-32. 
105 Ibid. 
106  Diga-se, o Absolutismo é uma teoria política que defende que uma pessoa (em geral, um monarca) deve deter 
um poder absoluto, isto é, independente de outro órgão, seja ele judicial, legislativo, religioso ou eleitoral, e 
definido como propriedade do monarca. Até a religião era propriedade do soberano. 
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relações da Europa com o resto do mundo, ou seja, através do seu projeto colonial107. Por isso 

que, originariamente, o imperialismo se definiu apenas como uma mera extensão da soberania 

nacional sobre os territórios estrangeiros.  

Note-se, porém, que foi por meio da teoria hobbesiana que o conceito de soberania 

moderna nasceu em seu estado mais puro, apesar de, ao mesmo tempo, ter sido útil para o 

desenvolvimento do absolutismo monárquico108.  

Vale relembrar a proposta de Thomas Hobbes sobre a soberania absolutista: os 

homens, a fim de garantir a sobrevivência diante dos perigos mortais da guerra civil, devem 

concordar com um pacto que atribua a um líder o direito absoluto de agir, exceto para excluir 

os meios de sobrevivência e reprodução humanas. A transição fundamental é alcançada 

mediante contrato implícito que transfere todo poder autônomo da multidão para um poder 

soberano que se situa acima dela e que a governa. 

Na realidade, parecia não haver alternativa para esse esquema de poder absolutista à 

medida em que a burguesia começou a se destacar: “Não foi por acaso, portanto, que o 

republicanismo de Rousseau acabou se assemelhando ao modelo hobbesiano”.109  

No entendimento de Rousseau, o contrato social é uma livre associação de seres 

humanos inteligentes, que deliberadamente resolvem formar um certo tipo de sociedade, à 

qual passam a prestar obediência, mediante o respeito à vontade geral.  

Ao considerar que todos os homens nascem livres e iguais, o autor encara o Estado 

como objeto de um contrato110, no qual os indivíduos não renunciam a seus direitos naturais, 

mas ao contrário, entram em acordo, a fim de que esse mesmo Estado os ampare e proteja os 

seus direitos.111  

O Estado é a unidade que expressa a "vontade geral", a qual se distingue da "vontade 

de todos”, mero agregado de vontades e desejo acidentalmente mútuo da maioria. A vontade 

geral tem como fim assegurar a liberdade, a igualdade e justiça dentro de um Estado, não 

importando a vontade da maioria, pois essa pode se manifestar contrária aos objetivos e 

necessidades do mesmo e, consequentemente, desfavorável ao bem comum112. 

                                                 
107 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 88. 
108 Ibid. p. 102. 
109 Ibid. 
110 “Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e os bens de cada 
associado e pela qual cada um se unindo a todos obedeça, todavia, apenas a si mesmo e permaneça tão livre 
como antes”. (ROUSSEAU, J. J. Do Contrato social: princípios do direito político. Edson Bini (trad). Bauru: 
Edipro, 2000. p. 35) 
111 Ibid. p. 35-43. 
112 Ibid. 
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Na realidade, a ideia de soberania, antiga conhecida da teoria do Estado, é um conceito 

que emerge e se consagra já nos anos 1500113, mas que vem sofrendo transformações 

significativas com o passar do tempo, especialmente no que tange ao seu conteúdo, para 

adaptar-se às novas circunstâncias históricas, impostas pelas mutações por que passaram os 

Estados, bem como pelos novos laços que os unem nas relações interestatais.114 

Surge, portanto, o terceiro momento, marcado pelo fenômeno da desterritorialização 

política e econômica, ou seja, pelo enfraquecimento da soberania nacional. 

 

1.4. Nação, Estado e Soberania: o Impacto da Globalização  

 

A superação das barreiras geográficas, a ampliação dos fluxos de informação, a 

unificação dos mercados em um só sistema econômico, o fim da concepção monista e estatal 

do direito e o enfraquecimento da soberania tradicional levam à criação de uma nova ordem 

jurídica. Passando o Estado, portanto, a ser constrangido a compartilhar a sua titularidade de 

iniciativa legislativa com diferentes forças que transcendem o nível nacional115.  

É fato que as organizações financeiras e empresariais transnacionais ampliaram 

exponencialmente a produção de suas próprias regras, as quais existem paralelamente ao 

ordenamento jurídico de cada território em que atuam, sob a forma de regulamentos 

disciplinares e contratos padronizados de alcance mundial. 

Além do mais, o sistema de justiça privada de tais organizações, com a finalidade de 

maximizar a administração dos blocos de relações segmentadas e as estratégias de sinergia 

entre fornecedores de matérias-primas, montadores, distribuidores e prestadores de serviços, 

passa a reinterpretar, reconstruir e reler todas as atividades econômico-financeiras no âmbito 

da sua propria legislação, constituindo novas regras como parte integrante do direito intra-

organizacional.  

Historicamente, foi, somente, após a Segunda Guerra Mundial, e nos países 

capitalistas, que as relações comerciais, as quais eram baseadas em uma estrutura empresarial 

integrada e verticalizada, foram tomando forma de uma organização horizontal116. Por 

exemplo, a fábrica que fornecia peças para o processo de montagem de um automóvel,  no 

plano da estrutura vertical, era visto como parte integrante da mesma empresa 

                                                 
113 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política e teoria geral do estado. 4. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 130. 
114  Ibid. 
115 FARIA, op.cit., p. 141. 
116 SHAPIRO, Martin. 1993. The Globalization of Law. Indiana Journal of Global Legal Studies p. 37-64. 
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automobilística, isto é,como uma simples divisão do empreendimento. Entretanto, no 

esqueleto horizontal, esse fornecedor de peças transfigura-se em uma organização apartada e 

independente da empresa mãe, contribuindo para o afastamento de todas as relações entre as 

diferentes partes envolvidas neste novo modelo de produção117. 

Assim, tais relações, as quais eram governadas por decretos oriundos da sede da 

empresa, são, agora, geridas pelos contratos e legislações comerciais. 

A legislação comercial passa, então, a existir a nível transnacional, mesmo quando 

ausente qualquer tribunal transnacional a fim de resolver litígios entre as partes contratantes 

e/ou cumprir seus regimentos118. Na realidade, são especificados no momento da celebração 

do contrato um mecanismo de arbitragem não-governamental ou tribunais de algum Estado-

nação em particular, ou ambos, para resolver disputas contratuais. 

Nesta nova era,os tribunais e o direito dos Estados-nação individuais estão cada vez 

mais preparados para reconhecer e fazer cumprir as decisões dos demais, a ponto de a lei 

comercial global ser muitas vezes absorvida pela própria legislação nacional.   

A propósito, os acordos de direito privado que regem as relações entre as empresas 

ganharam força, e paradoxalmente a globalização dos negócios trouxe como consequência o 

aumento da regulamentação governamental, como se pode perceber quando da formação da 

União Europeia119. 

Outras consequências visíveis dessa mudança estrutural incidem sobre os inevitáveis 

confrontos entre iniciativas jurídicas de atores (governos, empresas públicas ou privadas e 

organismos multilaterais) com distintos graus de poder e interesses, resultando em situações 

também, por vezes, contraditórias e paradoxais.120 Há quatro exemplos muito ilustrativos121.  

O primeiro é dado pelas fortes pressões dos países desenvolvidos em favor da 

completa liberalização do comércio exterior no âmbito dos países em desenvolvimento122, 

mas que, ao mesmo tempo, dispõem de barreiras ou sanções para a proteção dos seus 

mercados.  

O segundo refere-se à pretensão dos Estados Unidos de definir unilateralmente regras 

internacionais e de forçar governos a mudarem políticas domésticas consideradas prejudiciais 

                                                 
117 Um tipo semelhante de afastamento ocorreu em regimes pós-leninista, quando empresas estatais foram 
privatizadas. (Ibid.) 
118 Enquanto o negócio se tornava cada vez mais global, mais o direito transnacional passou a ter necessidade de 
se expandir para preencher espaços vazios, onde não existia nenhum legislador soberano. (Ibid.) 
119 Na União Europeia (UE), um movimento de unidade ao federalismo acrescenta uma nova forma de legislação 
e regulamentação. (Ibid.) 
120 FARIA, op.cit., p. 141. 
121 Ibid. p. 143-144. 
122 Ibid. p. 143. 
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aos interesses norte-americanos, ao mesmo tempo em que mantêm um discurso paralelo de 

respeito ao regime de direito e negociam no âmbito mundial o estabelecimento de normas 

para a conciliação de conflitos de natureza de concorrência global.  

O terceiro é fornecido pelos governos latino-americanos, que são obrigados a 

desregulamentar seus mercados e a oferecer altas taxas de juros reais com o objetivo de atrair 

capitais externos para estabilizar suas moedas. Entretanto, ao mesmo tempo, como esses 

capitais ingressam muito velozmente, e em quantidades superiores à solução da equação 

financeira interna, mais o Estado tem de regular o controle de entrada de recursos de curto 

prazo.  

Enquanto que o quarto e último exemplo é experimentado pelas pressões dos 

conglomerados transnacionais nas áreas de biotecnologia e software sobre países em 

desenvolvimento, para a adoção e cumprimento de marcas e patentes, ao mesmo tempo em 

que reivindicam a desregulamentação de outras áreas sob o manto do discurso da “liberdade 

de concorrência”.   

O empenho dos novos agentes políticos e econômicos em buscar a harmonização e 

padronização de sua legislação, além do subseqüente processo de internalização de 

regulamentos e contratos privados em diversos ramos e setores do direito nacional, 

concorreram para o enfraquecimento e a transformação da racionalidade jurídica positiva. 

Isso significa que, a multiplicação de normas de natureza técnica123; de organização da 

“cultura” empresarial124 e de conduta125, impostas pelos grandes conglomerados financeiros e 

empresariais transnacionais,126 passaram a viabilizar, no plano infranacional, sua própria 

                                                 
123 “São aquelas formuladas para atender às crescentes exigências de padrões mínimos de qualidade e segurança 
dos bens e serviços em circulação no mercado, de especificação de suas propriedades químicas e físicas, da 
origem de suas matérias-primas, de seu local de fabricação.” (FARIA, op.cit., p. 145) 
124 “São normas criadas pelos conglomerados transnacionais em face das particularidades de suas plantas 
industriais, das características de seus equipamentos, das singularidades de suas áreas de atuação e de suas 
estratégias de organização.” Como, por exemplo, o Código de Conduta das Empresas Transnacionais proposto 
pela Organização das Nações Unidas, Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicado em 1977 e o 
Guidelines for Multinational Enterprises preparado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). (Ibid, p. 146) 
125 “São normas e procedimentos criados por organismos multilaterias com a finalidade de promover sua 
harmonização e unificação- mais precisamente (...) com o propósito de submetê-las a um processo de 
standardization and conformance”. (Ibid, p. 147). Alguns exemplos ilustrativos podem ser mencionados. 
Reunida pela primeira vez em 1893, em Haia, a Conferência Internacional de Direito Privado converteu-se em 
instituição Permanente, voltada tanto à uniformização de regras materiais quanto de normas sobre conflitos de 
leis. Em 1968, foi criada a Convenção de Bruxelas relativa à competência judiciária para execução das decisões 
em matéria civil e comercial. E foi adensado no inicio dos anos 80, com a Convenção de Roma sobre as regras 
jurídicas aplicáveis às obrigações contratuais.(Ibid.) 
126 Uma corporação transnacional representa o epítome do capital global. Sua base de operação se dá na arena 
global, em vez de um determinado país ou até mesmo em pequenos países. Ela consegue obter uma visão global 
do seu mercado, sem se ater a um único centro de operação. O planejamento do desenvolvimento, fabricação e 
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autonomia jurídico-funcional, tornando possível a criação e o desenvolvimento de 

“jurisprudências” paralelas aos ordenamentos jurídicos existentes nos territórios em que 

atuam. 

Esse é o contexto em que é possível se perceber que o poder real não está totalmente 

nos escritórios das corporações, mas nos mercados financeiros, pois tais conglomerados e o 

poder político nacional, em verdade, são controlados pelos valores monetários, que além de 

ditarem o ritmo da economia, também, na maioria das vezes, impõem o que pode ou não ser 

feito pelas instituições políticas e econômicas de um país. 

É claro que a sociedade nacional continua a ter vigência, preservando sua população, 

moeda, cultura e seu território. Contudo, diante do fenômeno da globalização e da formação 

de uma sociedade de risco e/ou complexa, concomitantemente ao enfraquecimento de sua 

soberania política, passa, o Estado-nação, a adquirir novos sentidos e funções. 

A toda evidência, aos poucos, a sociedade global subsume formal ou realmente a 

sociedade nacional, compreendendo todos os indivíduos e seus modos de vida, mesmo que 

simultaneamente esta se articule dinâmica e contraditoriamente com as configurações e 

movimentos daquela127. 

Dito de outro modo, a sociedade global passa a conglomerar tribos, nações, 

nacionalidades, culturas, Estados-nação, blocos geopolíticos, sistemas econômicos regionais, 

empresas transnacionais, Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e 

outros.  

Isto é, ela representa a desigualdade no desenvolvimento, que é ao mesmo tempo 

convencionado e contraditório, na medida em que a dinâmica do todo não se distribui 

similarmente pelas partes, as quais irão expressar de maneiras distintas suas singularidades, 

diversidades, localismos, particularismos ou identidades 128. 

Na realidade, as partes tanto produzem e reproduzem seus próprios dinamismos, como 

assimilam diferencialmente os dinamismos provenientes da sociedade global, enquanto 

totalidade mais abrangente129.  

                                                                                                                                                           
processo de comercialização formam um todo integrado e interdependente no contexto global. (HIRST, Paul; 
THOMPSON, Grahame. Globalization in question. Polity Press: 1999. p. 69.) 
127 IANNI, Octavio. Op.cit., p. 239. 
128 Ibid. p. 254. 
129 Ibid.  
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Em toda a sua complexidade, não apenas econômica, mas também social, política e 

cultural, “a economia-mundo” 130 destaca-se pelas profundas desigualdades e distorções nos 

fluxos de pagamentos; informações e tecnologias nos intercâmbios comerciais131. 

Nesse horizonte, a globalização não exprimi homogeneização, mas sim arranjos, 

rearranjos, interconexões e tensões provocadas entre os vários organismos nacionais e 

supranacionais, reforçando as suas diversidades e as desigualdades de forças.   

Em resumo, o elemento-chave para o entendimento da mudança estrutural do Estado e 

a análise peculiar do enfraquecimento da sua soberania política clássica e/ou tradicional está 

no já mencionado fenômeno da desterritorialização econômica e política. Em outros termos: é 

o fim das fronteiras! 

 

1.5. Conceito e Fundamento da Biopolítica ou do Biopoder 

 

Foi somente na segunda metade do século XX que corporações industriais e 

financeiras multinacionais e transnacionais132 começaram de fato a estruturar 

biopoliticamente133 territórios globais, distribuindo diretamente a força de trabalho pelos 

mercados; alocando funcionalmente os recursos e organizando hierarquicamente os diversos 

setores mundiais de produção134. 

O objetivo das companhias multinacionais em obter o máximo de lucro é uma das 

forças impulsionadoras da globalização. “A produção e reprodução são vestidos de trajes 

monetários. De fato, no palco global, cada figura biopolítica aparece envergando roupagem 

monetária. Acumular! acumular![...]”.135 

                                                 
130 “[...] Wallerstein, um dos mais respeitados analistas das transformações do capitalismo contemporâneo, 
chama de “economia-mundo”. A “economia-mundo”, diz ele, configura um espaço único de ação social, dentro 
do qual se integram múltiplos processos de produção organizados em torno de uma divisão axial do trabalho 
(tensão centro/periferia) e de uma divisão social do trabalho (tensão burguesia/proletariado), que juntas, 
permitem uma incessante acumulação de capital. (...). Por causa dessa evolução contínua, a “economia-mundo” 
consiste numa complexa rede de mecanismos intercruzados e interligados de produção, distribuição e 
comercialização de bens e serviços, num processo global de “acumulação via mercadorização” – mais 
especificamente, em redes e cadeias de mercadorias que atravessam as fronteiras nacionais.” (FARIA, op.cit., p. 
87-89). 
131  Ibid. p. 94. 
132 Diga-se, possuem como base o próprio capitalismo financeiro e não dispõem qualquer vínculo com Estados 
em particular. 
133 O biopoder regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e rearticulando-a. 
Este só pode adquirir comando efetivo sobre a vida total da população quando se torna função integral, vital, que 
todos os indivíduos abraçam e reativam por sua própria vontade. Como disse Foucault, “a vida agora se tornou 
objeto de poder”. (FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Roberto Cabral de Melo e Eduardo 
Jardim Morais (trad). 2. ed. Rio de Janeiro: Nau, 1999. p. 83)  
134 HARDT; NEGRI. op. cit., p. 50-51. 
135 Ibid. p. 51. 
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No âmbito de uma economia transnacionalizada, as relações entre os problemas 

internacionais e os problemas internos de cada país vão se tornando progressivamente 

invertidas, de tal forma que os primeiros já não são apenas parte dos segundos; pelo contrário, 

os problemas internacionais não só passam a estar acima dos nacionais, como passam, em sua 

maioria, também a condicioná-los.  

Nesta nova ordem, a decisão de participar ou não do fenômeno da economia 

globalizada muitas vezes acaba ficando fora do alcance dos legisladores e dos formuladores 

da política econômica nacional. 136 

Por mais estranho ou paradoxal que isso possa parecer, uma Constituição dirigente137, 

por exemplo, poderia realmente atuar como uma espécie de estatuto político, estabelecendo o 

que, como e quando os legisladores e os governantes devem fazer para concretizar as 

diretrizes programáticas e os princípios individuais, sociais e econômicos? 138.  

Aliás, com a trasnacionalização dos mercados e a subsequente “desterritorialização” 

da produção, a própria ideia de Constituição vem gradativamente, na acepção dada por Pierre 

Bourdieu, revelando a sua natureza de “instrumento de comunicação”139, ou seja, de um 

instrumento capaz de viabilizar “o consensus acerca do sentido do mundo social”140, 

contribuindo, dessa forma, para a “reprodução da ordem social”141. 

Como se assentou, a interpenetração das estruturas empresariais, bem como a 

interconexão dos sistemas financeiros e a formação dos grandes blocos comerciais e regionais 

se converteram, no atual cenário globalizante, em efetivos centros de poder, reduzindo a 

capacidade de coordenação macroeconômica e política dos Estados-nação.142  

Por isso, segundo José Faria Eduardo: “Em vez de uma ordem soberanamente 

produzida, o que se passa a ter é uma ordem crescentemente recebida dos agentes econômicos 

(...) trata-se de uma ordem cada vez mais auto-organizada e autorregulada”.143 

E no que tange as redes formais e informais de interesses de atores empresariais que se 

formam nessa pós-modernidade, além de muitos deles apresentarem distintos graus de 

                                                 
136 Ibid. p. 32-33. 
137 “É aquela que legitima e limita o poder do Estado em face da sociedade, bem como define as finalidades do 
exercício do poder político para o futuro, mediante a instituição de normas constitucionais programáticas, tal 
como a Constituição brasileira.” (MORAES, Guilherme Peña de. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. p. 69) 
138 FARIA, op.cit., p. 33. 
139 BORDIEU, apud FARIA, op.cit., p. 34. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 FARIA, op. cit., p. 35. 
143 Ibid. 
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influência e poder, apenas tendem a negociar acordos específicos sobre matérias 

determinadas.  

Desse modo, seus interesses acabam transcendendo os limites e controles impostos 

pelo o Estado, pois passam a adotar as regras flexíveis da lex mercatoria no lugar das normas 

do direito positivo, a condicionar o princípio do pacta sunt servanda144 à cláusula rebus sic 

stantibus145 e a trocar a adjudicação pela mediação e pela arbitragem na resolução dos 

conflitos, pondo em xeque, até mesmo, a distinção clássica entre o público e o privado.146  

 Em contrapartida, a globalização capitalista delineia uma tendência democratizante. 

Por isso, três pensadores pós-modernistas - Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari - 

a respeito do “trabalhador social”, tentam explicar tanto as condições favoráveis quanto as 

restrições que afetam, hoje, a liberação das massas de suas opressões147.  

No passado, as instituições disciplinares (prisão, fábrica, hospício, universidade) que 

davam forma à sociedade disciplinar, expressão criada por Foucault, buscavam assegurar 

obediência às suas regras e a controlar mecanismos de inclusão e exclusão social, ditados por 

parâmetros que determinavam o “normal” e o “desviado”, o patológico e o criminoso. 

O comando social era, então, construído sobre uma rede difusa de dispositivos ou 

aparelhos institucionais que produziam ou regulavam costumes; hábitos e práticas 

produtivas148. 

Em outros termos, a fábrica, a escola, a prisão ou os hospitais tinham por objetivo, 

além de ligar o indivíduo ao sistema produtivo, garantir a produção ou os produtores em 

função de uma determinada norma e/ou comando. 149 

 Enquanto que, na denominada “sociedade de controle”; o poder passa a ser exercido 

mediante atuação direta no cérebro (por meio de sistemas de comunicação, redes de 

informação) e corpos (sistemas de bem-estar, atividades monitoradas), criando um estado de 

dependência que condiciona a vida e o desejo de criatividade. 

A crescente produção elaborada aparentemente para servir os interesses de consumo; a 

proliferação do excesso150; a construção de artefatos sublimes; de objetos de desejos; 

                                                 
144 Diga-se, significa que os acordos e/ou contratos devem ser respeitados e cumpridos exatamente como foram 
pactuados. 
145 Diga-se, “enquanto as coisas estão ou permanecerem assim”. 
146 Ibid. 
147 LEWIS, Tom. O "Império" de Negri e Hardt ou o velho imperialismo. Disponível em: 
<http://www.brasil.indymedia.org/pt/green/2006/01/342380.shtml >. Acesso em 30 mar 2008. 
148 Diga-se ,o aparecimento desse controles sociais, no fim do século XVIII, encontrou origem na nova 
distribuição espacial da riqueza agrícola e industrial. 
149 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Roberto Cabral de Melo e Eduardo Jardim Morais 
(trad). 2. ed. Rio de Janeiro: Nau, 1999. p. 83.  
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personalidades; “estilos de vida”, modos de agir; modos de construir a identidade e assim por 

diante, se tornaram uma tarefa opressiva, que passa a se disfarçar “de escolha” nas suas 

formas mais variadas, em uma ilusão desconcertante151. 

Se na sociedade disciplinar houve certa resistência do indivíduo a se “disciplinar”, na 

sociedade de controle todo o corpo social é abarcado pelo sistema da globalização, gerando 

uma verdadeira massificação da sociedade, em que as grandes corporações constroem o tecido 

conectivo fundamental do mundo biopolítico.  

Essas grandes potências industriais e financeiras produzem, desse modo, não apenas 

mercadorias, mas também subjetividades dentro do contexto biopolítico. Portanto, desde o 

advento dessa nova esfera biopolítica, a vida passou a ser levada a trabalhar para produção e a 

produção a trabalhar a vida.152 

 De fato, veja-se, que a onda modernizante globaliza e virtualiza as coisas, gentes e 

idéias pela magia da eletrônica. A tecnologia passa a ser extensão do próprio corpo, vindo a 

coordenar os modos de vida e de trabalho, as relações sociais, os imaginários e as 

afetividades.  

Dito de outra forma, é como se cada indivíduo passasse a ser elo de múltiplas redes de 

comunicação, informação, interpretação, divertimento e aflição153, pois o  tempo eletrônico 

entrelaça cada vez mais a vida de todos, e assim como o espaço, ele se transforma em uma 

mercadoria provida pela evolução cientifica, ou seja, num material para ser moldado aos fins 

humanos. 

Ademais, à medida que o processo de racionalização das organizações e atividades das 

relações e estruturas sociais se aceleram com base na informática, eletrônica, robótica e 

telemática, cresce, simultaneamente, o poder da mídia impressa, eletrônica e da indústria 

cultural, formando-se uma cultura de massa, em escalas local, nacional e global, isso é, dando 

forma às multidões154. 

                                                                                                                                                           
150 “Heather Hopfl observou há alguns anos que a oferta de excesso está se tornando rapidamente a maior 
preocupação da vida social da modernidade tardia, e lidar com o excesso é o que passa, na sociedade moderna 
tardia, por liberdade individual- a única forma de liberdade conhecidas pelos homens e mulheres de nosso 
tempo.” (BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança atual. Plínio Dentzien (trad). Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar,2003. p. 118-119) 
151 HOPFL, Heather apud BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança atual. Plínio Dentzien 
(trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar,2003. p. 119. 
152 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 51. 
153 IANNI , op.cit., p. 123. 
154 “Um ambiente em que o cidadão, povo, indivíduo, trabalhador, negro, branco, árabe, europeu, asiático, latino-
americano, mulher, homem, adulto, jovem, criança, islâmico, budista, cristão, hindu e assim por diante aparecem 
como multidão” (IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 14. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
p. 215.). 
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A sociedade de controle inaugura, assim, o contexto biopolítico como horizonte de 

referência. Nessas condições, nesse novo regime, o direito, a tecnologia e a nova forma de 

produção e de trabalho se tornam cada vez mais imanente ao campo social, distribuído 

diretamente nos corpos e cérebros dos cidadãos. 

Logo, Império é algo que versa sobre o fenômeno do biopoder, que registra uma 

mudança histórica nos mecanismos de controle social. Enquanto, no passado, a espada do 

monarca compelia os servos a trabalharem nos campos, assim como o senhor das terras 

forçava o povo indígena a abraçar o catolicismo, hoje, os meios de comunicação de massas, 

afora a participação popular nas instituições sociais (escolas, igrejas, shopping centers), 

transformam indivíduos em objetos da ordem capitalista155.  

Nesses termos, as crenças dominantes asseguram a subordinação da massa ao poder 

estatal, porquanto ocorre a internalização dos vários mecanismos de controle.  

Em suma, o biopoder manifesta-se como forma de regular a vida social a partir do seu 

próprio interior, acompanhando-o, interpretando-o, absorvendo-o e realizando sua 

rearticulação. Por extensão, se corpos e mentes podem ser instrumentos de opressão, podem 

também se tornar veículos de liberação.156 

Vale esclarecer, ainda, que embora o Império tenha desempenhado um importante 

papel na eliminação do colonialismo e do imperialismo, ele constrói, não obstante, suas 

próprias relações de poder, em sentidos muitas vezes mais brutais do que aqueles que  

destruiu.157 Assim sendo, o fim da dialética da modernidade não resultou no fim da dialética 

da exploração158.  

Uma pequena parte da população mundial controla grande parte das riquezas, 

enquanto multidões vivem em condições miseráveis159. Os próprios Estados Unidos da 

América, que são baluartes do capitalismo, sofrem as consequências, quase como na história 

                                                                                                                                                           
Neste cenário globalizante, a multidão apaga a individualidade de cada ser e uniformiza as relações de trabalho e 
os modos de vida. 
155 LEWIS, Tom. O "Império" de Negri e Hardt ou o velho imperialismo. Disponível em: 
<http://www.brasil.indymedia.org/pt/green/2006/01/342380.shtml >. Acesso em 30 mar 2008 
156  Ibid.  
157 Ibid. p. 62. 
158 “A globalização deu mais oportunidades aos extremamente ricos de ganhar dinheiro mais rápido. Esses 
indivíduos utilizam a mais recente tecnologia para movimentar largas somas de dinheiro mundo afora com 
extrema rapidez e especular com eficiência cada vez maior. Infelizmente, a tecnologia não causa impacto na vida 
dos pobres do mundo. De fato, a globalização é um paradoxo: é muito benéfica para muito poucos, mas deixa de 
fora ou marginaliza dois terço da população mundial”. (BALLS, Graham; JENKINS, Milly apud BAUMAN, 
Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Marcus Penchel (trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
p. 79). “Oitocentos milhões de pessoas são permanentemente subnutridas, mas cerca de quatro bilhões – dois 
terço da população mundial – vivem na pobreza” (BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências 
humanas. Marcus Penchel (trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 81) 
159 Ibid. 
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do escorpião160, e já são vítimas da pobreza, do desemprego, dos sem-teto e da falta de 

assistência médica. 

Veja o que Loïc Wacquant descreveu sobre o quadro social desse país em 1999: 

 
Às vezes se esquece um pouco rápido: os opulentos Estados Unidos, que estão 
prestes a "cruzar a ponte rumo ao século XXI" sob as exortações entusiastas de 
William Jefferson Clinton, contam oficialmente com 35 milhões de pobres, para 
uma taxa de pobreza duas ou três vezes maior que a dos países da Europa ocidental e 
que atinge, sobretudo as crianças - para cada cinco crianças americanas de menos de 
seis anos, uma cresce na miséria e uma em duas entre a comunidade negra. A 
população oficialmente considerada como "muito pobre", ou seja, sobrevivendo com 
menos de 50% da quantia do "limite de pobreza" federal (limite regularmente 
reduzido ao longo dos anos), dobrou entre 1975 e 1995 para atingir 14 milhões de 
pessoas, e o fosso econômico que a separa do restante do país não cessa de se 
alargar. Esses americanos "de baixo" não podem contar com o sustento do Estado, 
uma vez que as verbas sociais destinadas às famílias pobres são as menores dos 
grandes países industrializados (depois da Austrália e da África do Sul) e 
alcançaram seu mínimo desde 1973. (...) Quarenta e cinco milhões de americanos 
(dos quais 12 milhões de crianças) estão desprovidos de cobertura médica, embora o 
país gaste mais do que todos os seus rivais em matéria de saúde. Trinta milhões 
sofrem de fome e desnutrição crônicas. Sete milhões vivem na rua ou sem abrigo 
adequado, depois que as verbas federais alocadas para o âmbito social foram 
reduzidas em 80%, desprezando-se a inflação da década de 80. (...) Contrariamente à 
imagem cor-de-rosa projetada pelas mídias nacionais e suas dóceis sucursais no 
exterior, os americanos desafortunados tampouco podem se apoiar no mercado de 
trabalho para melhorar suas condições de vida. Se levarmos em conta pessoas 
desestimuladas e assalariados intermitentes e grosseiramente subempregados (basta 
trabalhar uma pequena hora ao longo da semana da pesquisa para ser eliminado das 
estatísticas da "população em busca de emprego"), os índices de desemprego efetivo, 
segundo a própria declaração do Ministério do Trabalho, estão mais próximos de 8 
do que de 4%, e ultrapassam comodamente 30 a 50% nos bairros segregados das 
grandes cidades.161 
 

E, mesmo depois de mais de uma década, a situação permanece crítica no país, pois, 

segundo David Brooks, colunista do jornal americano do The New York Times: 

 
Aqui milhões padecem de fome. Não estamos falando do Haiti, nem de países 
africanos, nem asiáticos, nem das ‘favelas’ sul-americanas, e sim do extraordinário 
fato de que no país mais rico do mundo, milhões sofrem do que se chama 
insegurança alimentar, o que o cristianismo traduz como: não saber de onde virá a 
próxima comida.162 
 

                                                 
160 Certa vez, um escorpião aproximou-se de um sapo que estava na beira de um rio e lhe fez um pedido: 
“Senhor Sapo, você poderia me carregar até a outra margem deste rio tão largo?". O sapo respondeu: "Só se eu 
fosse tolo! pois com certeza você irá me picar, aí eu vou ficar paralisado e afundar." Disse o escorpião: "Isso é 
ridículo! Se eu o picasse, ambos afundaríamos”. Confiando na lógica do escorpião, o sapo concordou e levou o 
escorpião nas costas, enquanto nadava para atravessar o rio.   No meio do rio, o escorpião cravou seu ferrão no 
sapo.  Atingido pelo veneno, e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou: "Por 
quê? Por quê?" E o escorpião respondeu: "Por que sou um escorpião e essa é a minha natureza." 
161 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. André Telles (trad). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 49-51. 
162 BROOKS, David apud BORGES, Atamiro. Fome: cresce a extrema pobreza nos Estados Unidos. Disponível 
em: <http://www.cut.org.br/agencia-de-noticias/44564/fome-cresce-a-extrema-pobreza-nos-eua>. Acesso em 27 
jul 2011. 
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O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos é o 

maior desde 1993, de acordo com os dados do Censo norte-americano. Atualmente, um em 

cada seis americanos vive abaixo dessa linha. Os dados divulgados são referentes ao primeiro 

ano de governo do presidente Barack Obama, durante a fase mais aguda da crise econômica 

global.163 

Em outros termos, as opressões e explorações advindas de motivos raciais e 

geográficos, estabelecidos durante a era do colonialismo e imperialismo, em muitos sentidos 

não declinaram; pelo contrário, aumentaram exponencialmente164.  

Mas, apesar de se reconhecer tudo isso, a construção do império seria um passo à 

frente em relação à velha forma do “Estado-nação”; da mesma forma, Marx insistia que o 

capitalismo165 era melhor do que as formas de sociedade e modos de produção que o 

precederam166.  

O próprio sujeito do trabalho e sua resistência política mudaram profundamente. A 

composição do trabalho transformou-se, e, por isso, o entendimento a seu respeito também se 

alterou. Em termos conceituais, todo trabalhador cujo trabalho é direta ou indiretamente 

subordinado a normas capitalistas de produção e reprodução, e a elas subjugado, define o 

proletariado como classe167.  

Assim descrevem Hardt e Negri que o novo proletariado não seria uma nova classe 

trabalhadora industrial. Na realidade, o trabalho material e imaterial produz e reproduz a vida 

social, e, neste processo, também é subjugado pelo capital168. Veja: 

A cena contemporânea do trabalho e da produção, como explicaremos, está sendo 
transformada sob a hegemonia do trabalho imaterial, ou seja, trabalho que produz 
produtos imateriais, como a informação, o conhecimento, idéias, imagens, 

                                                 
163 DIARIO dos Campos. Numero de pessoas abaixo da linha da pobreza nos EUA bate recorde. Disponível em: 
<http://www.diariodoscampos.com.br/internacional/noticias/47864/?noticia=numero-de-pessoas-abaixo-da-
linha-pobreza-nos-eua-bate-recorde>. 
164 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 62. 
165 “O processo de produção capitalista, considerado no seu nexo complexivo, isto é, como processo de 
reprodução, não produz somente mercadoria e mais-valia, mas produz e reproduz a própria relação capitalista: de 
um lado, o capitalista e, do outro o operário assalariado” (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política: 
livro I, v. 2. Trad. Reginaldo Sant’anna. 17. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. p. 68) 
“O capitalismo consiste, portanto, num modo de produção baseado na extorsão da mais-valia através do mais-
trabalho do trabalhador, que é “explorado” porque é obrigado a vender livremente a sua força-trabalho a quem 
possui o dinheiro e os meios de produção. (...) Em particular, a dimensão política da relação capitalista está já 
compreendida na constrição específica e na necessidade que caracteriza a venda da força-trabalho por parte do 
trabalhador. Trata-se de uma pressão exercida, não sobre escravos, mas sobre homens juridicamente livres, sobre 
cidadãos. Sem as liberdades burguesas não existe Capitalismo moderno.” (BOBBIO, Norberto; NICOLA 
MATTEUCCI, Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. v.1. (trad). João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto 
Cacais. 13. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010. p. 142-143.) 
166 HARDT; NEGRI, op. cit., p. 62. 
167 Ibid. p. 71-72. 
168 Diga-se, neste imenso cenário de produção biopolítica, finalmente é permitido reconhecer a generalidade 
plena do conceito de trabalho. 
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relacionamentos e afetos. Isto não significa que não exista mais uma classe operária 
industrial trabalhando em máquinas com suas mãos calejadas ou que não existam 
mais trabalhadores agrícolas cultivando o solo. Não quer dizer nem mesmo que 
tenha diminuído em caráter global a quantidade desses trabalhadores. Na realidade, 
os trabalhadores envolvidos basicamente na produção imaterial constituem uma 
pequena minoria do conjunto global. O que isto significa, na verdade, é que as 
qualidades e as características da produção imaterial tendem hoje a transformar as 
outras formas de trabalho e mesmo a sociedade como um todo. Algumas dessas 
novas características decididamente não são bem-vindas. Quando nossas idéias e 
nossos afetos, nossas emoções, são postos para trabalhar, por exemplo, sujeitando-se 
assim, de uma nova maneira, às ordens do patrão, frequentemente, vivenciamos 
novas e intensas formas de violação ou alienação. Além disso, as condições 
contratuais e materiais do trabalho imaterial que tendem a se disseminar por todo o 
mercado de trabalho vêm tornando mais precária a posição do trabalho de maneira 
geral. Existe, por exemplo, a tendência, em várias formas de trabalho imaterial, para 
o obscurecimento da distinção entre horários de trabalho e de não trabalhar, 
estendendo o dia de trabalho indefinidamente até ocupar toda a vida, e outra 
tendência para o funcionamento do trabalho imaterial sem contratos estáveis de 
longo prazo, assumindo com isto a posição precária de se tornar flexível (realizar 
várias tarefas) e móvel (estar constantemente mudando de lugar).  (...) O trabalho 
imaterial tende a sair do mundo limitado do terreno estritamente econômico, 
envolvendo-se na produção e na reprodução geral da sociedade como um todo. A 
produção de idéias, conhecimentos e afetos, por exemplo, não cria apenas meios 
através dos quais a sociedade é formada e sustentada; esse trabalho imaterial 
também produz diretamente relações sociais. O trabalho imaterial é biopolítico na 
media em que se orienta para a criação de formas de vida social; já não tende, 
portanto, a limitar-se ao econômico, tornando-se também imediatamente uma força 
social, cultural e política. Em última análise, em termos filosóficos, a produção 
envolvida aqui é a produção de subjetividade, a criação e a reprodução de novas 
subjetividades na sociedade. Quem somos, como encaramos o mundo, como 
interagimos uns com os outros: tudo isto é criado através dessa produção biopolítica 
e social. 169 
 

Mas não é só. As revoltas e revoluções da classe proletariada contra as modernas 

estruturas de poder, ou seja, contra a exploração, e, ao mesmo tempo, contra o nacionalismo, 

o colonialismo e o imperialismo, converteram-se em munição da própria consolidação da 

globalização. Transformando-se, o trabalhador, em parte dessa engrenagem como consumidor 

e produtor da mesma, isso é, como elemento dos processos biopolíticos. 

Portanto, a fim de se concluir, a modernidade vem enfrentando o desafio de cinco 

processos gerados por essa nova ordem mundial: a individualização, o desemprego, o 

subemprego, a revolução dos gêneros e os riscos globais, principalmente, aqueles advindos da 

crise ecológica e da turbulência dos mercados financeiros.  

Assim, as conquistas modernas levaram o homem a um sentimento de desamparo, que 

exigirá a inventividade que garanta a expansão da vida nessa modernidade complexiva. 

                                                 
169 (HARDT, Michael; NEGRI, Antônio. Multidão: guerra e democracia na era do Império. Clóvis Marques 
(trad). Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 100-101). 
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Aí está compreendida, de forma ampla, o sentido da idéia de biopolítica170 e os 

consequentes controles que transcendem as formas soberanas exigidas no juspositivismo 

clássico. 

 

                                                 
170 Diga-se, a biopolítica abrange todas as formas que a sociedade encontra para garantir aquilo que lhe interessa, 
em face da insuficiência e ineficácia das instituições juspositivistas e daquelas que o Estado moderno engendrou 
desde a Revolução Francesa e Americana. 
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1.6. A Sociedade Mundial de Risco e suas Complexidades 

 

É certo que desde os primórdios da socialização, os homens estiveram sempre 

cercados de “riscos” e de perigos. A própria história indica com muita clareza que em épocas 

mais remotas eles se viam à mercê de catástrofes naturais ou da intervenção dos deuses . 

Entretanto ocorre que o conceito de risco ganhou traços modernos e, atualmente, 

dizem respeito às decisões humanas, quer dizer, ao processo civilizacional, à modernização 

progressiva. 171 

 Significa, portanto, que a natureza e a tradição passam a depender da ação e das 

decisões humanas, ou seja, o risco está associado a um cálculo que: em primeiro lugar, 

representa o caso isolado como fato social e em segundo, tenta torná-lo controlável mediante 

princípios institucionalizados 172.  

Em outras palavras, riscos são formas sistemáticas de lidar com os perigos e as 

inseguranças induzidas e introduzidas pelos diversos processos de civilização e, agora, de 

modernização.  

Historicamente, quanto à navegação comercial intercontinental, o conceito de risco era 

entendido como ousadia, e estava estritamente ligado ao conceito de segurança, porquanto era 

imenso o perigo de os navios naufragarem para aqueles comerciantes e viajantes que se 

lançavam na conquista de mundos desconhecidos.173 

Mas à medida que se definiu - e isso marca o surgimento do conceito de risco - esse 

destino individual (problema que ameaçava qualquer empreendimento comercial 

intercontinental) como a experiência usual possível de um determinado grupo, a solução foi à 

contribuição de um caixa comum destinado à indenização em caso de naufrágio.  

Logo, a perda passou a ser considerada um risco e, por conseguinte, um problema 

coletivamente solúvel.  

Em uma formulação mais abstrata, pode-se encarar a industrialização dos séculos 

XVIII ao XX como um processo de: surgimento de consciência e institucionalização dos 

riscos e das respostas institucionais. 

Há, portanto, a diferença entre o conceito de risco e o de perigo quando enquadrados 

numa tipologia histórica: Os perigos, como tais, são considerados inevitáveis, e estão 

presentes em todas as épocas em que são vividos como destino coletivo imposto pelas 

                                                 
171 BECK, Ulrich. Liberdade ou Capitalismo. Luiz Antonio Oliveira de Araujo (trad). São Paulo: Unesp, 2003. 
p. 114. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
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catástrofes naturais ou como castigo dos deuses, ou seja, surgem em momentos em que não é 

possível interpretar as ameaças como condicionadas por decisões humanas (decisões de 

âmbito industrial ou técnico-econômico de pessoas ou organizações).  

O conceito de risco, por seu turno, designa a intervenção de uma civilização que busca 

tornar previsíveis as consequências imprevisíveis das decisões tomadas.174 

A sociedade de risco da primeira modernidade175, a qual incorporava a exigência de 

controle, pressupunha consequências espaciais, temporal e socialmente delimitáveis. Isso é, 

ela partia do princípio de que o risco e suas consequências eram localizáveis, se manifestando 

apenas em um determinado lugar e/ou região e atingindo um grupo limitado de indivíduos, 

razão pela qual poderia vir a ser tecnicamente superado. 

 Um exemplo que Ulrich Beck comenta em seu livro “liberdade ou capitalismo” é o 

caso de um sinistro em uma mina, visto que considerado um acontecimento perceptível pelo 

homem. Explica o autor que os operários que trabalhavam nesta mina, ou seja, os que 

potencialmente também podiam minimizar ou evitar os risco, teriam de suportar, eles 

mesmos, as consequências desse acidente/risco.176. 

Atualmente, pelo contrário, na segunda modernidade177, há uma separação radical 

entre os que geram os riscos e os que são obrigados a suportar suas graves consequências, o 

que torna quase impossível a tarefa de provar quem, afinal de contas, foi ou foram os 

responsáveis por sua criação. 

Nessa modernidade, também denominada como reflexiva, não serão os próprios 

operários que irão arcar com os riscos, mas sim os consumidores ou pessoas totalmente 

alheias, que vivem além do horizonte da origem desses perigos.  

                                                 
174 ibid. p. 115. 
175 Conhecida como modernização simples, que ocorreu durante o período industrial. São as sociedades do 
Estado Nacional, que se baseiam numa clara distinção entre sociedade e natureza, pressupondo que essa é uma 
fonte inesgotável de recursos para o processo de industrialização. A dinâmica industrial põe em marcha uma 
produção de riqueza que, por sua vez, possibilita certos processos de emancipação na sociedade e processos de 
distribuição, assim gerando satisfação e democracia. Neste sentido, as sociedades de primeira modernidade 
também, são, em última instância, sociedades do trabalho ou do pleno emprego, isso porque sociedade e 
participação social se definem, essencialmente, pela participação no trabalho produtivo. São sociedades 
produtivas capitalistas que se definem essencialmente pelo o mercado. (BECK, op. cit., p. 22) 
176 Ibid. p. 121. 
177 “Primeiramente, é preciso constatar que a pós-modernidade nos deixa desamparados e sós em face da questão 
de como analisar a sociedade pós-moderna. Ela se divorcia da ciência e, com isso, não nos ajuda a desenvolver 
novos conceitos; pelo contrário, paralisa a tentativa científica de autorenovação e de criação de quadros de 
referência, critérios e instituições adequados para compreender as mudanças sociais e superá-las politicamente. 
A transição da primeira para a segunda modernidade não ocorre – e isto é central- como explosão, como 
revolução; pelo contrário, ela se realiza de forma apolítica, alheia ao Parlamento, ao governo e ao público, como 
um dos efeitos colaterais da modernização que só aos poucos vai se tornando invisível no conflito de opiniões e 
das interpretações”. (BECK, Ulrich. op. cit. p. 20) 
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São, portanto, riscos fabricados – manufactured riscks, na terminologia de Giddens,178 

que extrapolam as realidades individuais e até mesmo as fronteiras territoriais e temporais, 

uma vez que as gerações futuras também se encontram em “risco”. Veja: 

 
Enquanto as sociedades premodernas enfrentavam a ameaça dos riscos naturais, a 
sociedade moderna enfrenta a ameaça dos riscos fabricados - riscos para a vida das 
pessoas e do planeta que são decorrentes de nosso modo de vida atual.179(...). A que 
eu chamo de "risco fabricado", ou incerteza fabricada, está mais ligado ao avanço do 
saber do que as suas limitações. O economista Frank Knight (também tradutor de 
Weber) faz distinção entre risco e incerteza. Segundo ele, risco diz respeito às 
probabilidades futuras que podem ser calculadas, e incerteza às que não podem. 
Porém essa distinção não é valida: no meio existem muitas zonas imprecisas. Não há 
uma distinção rigorosa entre risco e incerteza. Risco fabricado é risco, mas de um 
novo tipo. Risco fabricado tem a ver não apenas com a intervenção humana na 
natureza, mas também com a mudança social numa sociedade de informação 
baseada na reflexividade.180 181 
 

De acordo com ele, esses riscos não surgem apenas como meras casualidades, pois, em 

alguns casos, são até mesmo institucionalizados:  

 
[...] arenas de ação ‘fechadas’, institucionalizadas. Os riscos são na verdade criados 
por formas normativas sancionadas de atividades – como no caso dos jogos de azar 
ou esportes. Os mercados de investimentos representam facilmente o exemplo mais 
proeminente da vida social moderna. Todas as firmas de negócios (...) e todos os 
investidores, operam num ambiente onde cada um tem de prever os lances dos 
outros, no sentido de maximizar os lucros. As incertezas envolvidas nas decisões de 
investimentos derivam em parte das dificuldades de antecipar eventos extrínsecos, 
tais como inovações tecnológicas, mas fazem também parte da natureza dos próprios 
mercados.182 
 

Nesta perspectiva, Giddens divide os riscos globalizados segundo a sua intensidade e 

segundo a relação entre seres humanos e o ambiente físico. 

                                                 
178 GIDDENS, Anthony; PIERSON, Cristopher. Conversas com Anthony Giddens: o sentido da modernidade. 
(trad.) Luiz Alberto Monjardim. Rio de Janeiro: FGV, 2000. p. 21. 
179“A moderna cultura tecnocientífica possibilitou a clonagem de seres vivos e revolucionou a agricultura, 
reduziu o mundo a algumas horas de vôo e fotografou vulcões do espaço, introduziu o microchip na rotina diária 
de pessoas e automatizou tudo, desde sacar dinheiro de um buraco na parede, até "neutralizar" o inimigo com um 
míssil "inteligente" (nem sempre). Os modernos métodos científicos e burocráticos deram-nos ao mesmo tempo 
o aquecimento central e o aquecimento global, as refeições preparadas em dois minutos no microondas e o mal 
de Kreutzfeldt-Jakob, com incubação de 10 anos. As maravilhas do mundo vão sendo, pouco a pouco, igualadas 
pelos horrores do mundo, em todas as esferas da vida, desde a ingestão de alimentos potencialmente nocivos, até 
os banhos nas águas ensolaradas de mares poluídos.” (Ibid.) 
180 Ibid. p. 80. 
181 “Consideremos o casamento e a família, por exemplo. Até uma geração atrás, o casamento era estruturado por 
tradições estabelecidas. Ao se casarem, as pessoas sabiam, por assim dizer, a que estavam fazendo. O casamento 
se organizava, principalmente, em termos de expectativas tradicionais quanto a papel dos sexos, sexualidade etc. 
Hoje ele é um sistema muito mais aberto, com novas formas de risco. Quem se casa está ciente de que os índices 
de divórcio são elevados e que as mulheres exigem mais igualdade do que no passado. A própria decisão de 
casar e hoje constitutivamente diferente. Nunca houve antes uma sociedade com alta incidência de divórcios e 
recasamentos. Não se sabe, por exemplo, quais serão as consequências disso para o futuro da família ou a saúde 
das crianças.” (Ibid.) 
182 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. (trad) Raul Fiker. São Paulo: Unesp, 1991, p. 15 e 
115. 
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 Quanto à intensidade de certos tipos de risco, como, por exemplo, a guerra nuclear, 

explosão populacional incontrolável, colapso do câmbio econômico mundial, pode-se afirmar 

que seu horizonte global transcende todas as distinções sociais e econômicas existentes. 

Entretanto, existem os chamados riscos diferenciais, isto é, riscos que serão diferentemente 

distribuídos entre os privilegiados e despossuídos, tais como: aqueles que dizem respeito a 

níveis de nutrição e suscetibilidade de moléstia.183 

A segunda categoria de riscos, por sua vez, se refere à variedade de perigos ecológicos 

que derivam da transformação da natureza por sistemas de conhecimentos humanos. A 

radiação a partir de acidentes graves em usinas nucleares ou do lixo atômico; a poluição 

química nos mares suficiente para destruir o plâncton que renova uma boa parte de oxigênio 

na atmosfera; um efeito estufa derivado dos poluentes atmosféricos que atacam a camada de 

ozônio, derretendo parte das calotas polares e inundando vastas áreas; a destruição de grandes 

áreas de floresta, que são uma fonte básica de oxigênio renovável; e a exaustão de milhões de 

acres de terra fértil como resultado do uso intensivo de fertilizantes artificiais são exemplos 

claros deste tipo de risco.184 

Através da mudança de parâmetro civilizatório, efeito da mercantilização da ordem 

social, novos bens jurídicos foram desenvolvidos, tais como: os ambientais, a informação, a 

tecnologia, a genética, os fluxos monetários, não traduzíveis nos bens econômicos clássicos. 

 Em outros termos, até o Renascimento, o conceito de renda era correlato à posse da 

terra, o lucro à mercadoria, mas, hoje, o prêmio é correlato ao risco.  

Logo, as características fundamentais desses novos bens são: a intangibilidade e a 

desmaterialização.185 

Dito de outro modo, em decorrência da nova modernidade, sobreveio uma progressiva 

substituição da proteção real a bens jurídicos concretos (vida, propriedade, saúde), pela 

proteção de bens intangíveis e de vaga conceituação, ou seja, de bens supraindividuais e 

coletivos (meio ambiente, ordem econômica, tecnologia)186 .  

Ademais, como os riscos dessa segunda modernidade não são mais localizáveis no 

tempo e no espaço, e como esses novos bens são acentuadamente amplos e indeterminados, se 

torna cada vez mais difícil o processo de individualização desses últimos, o que contribui e 

                                                 
183 Ibid. p. 112-113. 
184 Ibid. p. 114. 
185  Diga-se, esses bens procuram assegurar uma determinada organização econômica, política e social. 
186 Adota-se, ao longo da exposição, de modo indistinto, as expressões bens: difusos supraindividuais e coletivos, 
em que pese o posicionamento que procura distingui-las, eis que todas se referem a uma classe de bens jurídicos 
que não se circunscreve a um indivíduo. 
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muito para o fenômeno conhecido como “vitimização globalizada” 187, visto que todos passam 

a ser vítimas dos riscos globais, mesmo aqueles que não tenham contribuído para sua 

ocorrência. 

As próprias características dos bens supraindividuais impõem a utilização de técnicas 

de tipificação que delineiam uma tendência ao adiantamento da intervenção punitiva188 189. 

Entretanto, segundo Beck, trata-se de uma tentativa de maquiar as incertezas, pois o “novo 

tipo de risco já está à espreita na próxima esquina do futuro”.190  

A humanidade sempre reage a posteriori aos riscos gerados pelo passado, mas, no 

mesmo intervalo de tempo, desenvolvem-se novos riscos, que, por sua vez, também escapam 

a todo esse esquema institucional.  

O fato é que a manipulação genética, as tecnologias de computação e a inteligência 

artificial se fundem entre si e são universalmente aplicáveis, revolucionando-se de modo 

permanente.  

Além do mais, por serem tecnologias fundamentadas no conhecimento, requerem 

apenas o conhecimento necessário a seus fins, isentos das restrições do uso desviado das 

                                                 
187 HASSEMER, Winfried. Direito penal: fundamentos, estrutura, política. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2008. p. 243-262. 
188 Diga-se, crimes de perigo abstrato e concreto. 
189 A delinquência na globalização é, em sentido amplo, uma lucratividade que põe em perigo outros bens 
jurídicos. Aí estão os crimes financeiros, os crimes virtuais, etc. Isso significa que a reflexão jurídico-penal tem 
pela primeira vez como objeto essencial de estudo delitos claramente diversos do paradigma clássico (o homicídio 
ou a delinquência patrimonial tradicional). Os fenômenos da globalização econômica têm um duplo efeito sobre a 
delinquência. Por um lado, dão lugar a que determinadas condutas tradicionalmente contempladas como delitivas 
deixem de sê-las, pois o contrário se converteria em obstáculo às próprias finalidades perseguidas pela segunda 
modernidade. Com efeito, condutas violadoras de barreiras e controles estatais à livre circulação passam de 
puníveis a não puníveis. Um exemplo recente é o da legislação penal espanhola em matéria de transações 
econômicas com o exterior, o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias a declarou inaplicável no ano de 
1995.189 E, por outro, a delinquência contra os interesses financeiros da comunidade (fraude orçamentária, 
criminalidade alfandegária, fraude às subvenções) gera a aparição de uma nova concepção de objeto do delito, 
centrada em elementos tradicionalmente alheios à ideia de delinquência como fenômeno marginal; em particular, 
os elementos de organização, transnacionalidade e poder econômico. (SILVA SANCHES, Jésus Maria. A 
expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Luiz Otavio de Oliveira 
Rocha (trad). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 79-80). Ressalta-se que nesse novo processo 
delinquencial, os principais responsáveis pelas organizações criminosas, quase sempre, estão significativamente 
distanciados do lugar e momento dos atos de execução. (Ibid. p.79). Na verdade, o dinheiro não viaja de um país 
para outro no sentido físico, as transferências são eletrônicas, ou seja, realizadas no mesmo segundo que se toma a 
decisão por um investimento. Não há transferência física de dólares.(...) Realiza-se uma simples operação de 
débito e crédito eletronicamente. O fluxo internacional de capitais também se processa da mesma forma. Nessa 
imensa massa de recursos, confunde-se dinheiro com origem legal e aquele que se ganhou por atividades ilegais. 
(GOODMANN, John B.; PAULY, Louis W. apud IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 14. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 67). O desenvolvimento dos circuitos bancários informatizados e do 
sistema de transferências eletrônicas contribui para acelerar o movimento dos capitais tanto quanto limpar e 
reciclar o dinheiro sujo. Esta evolução parece favorecer uma integração maior da economia ilícita nas atividades 
dos grandes bancos comerciais internacionais. 
190 BECK, Ulrich. Liberdade ou Capitalismo. Luiz Antonio Oliveira de Araujo (trad). São Paulo: Unesp, 2003. 
p. 136. 
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mesmas, de modo que qualquer um pode, por exemplo, vir a ameaçar uma determinada 

população com uma minibomba atômica ou outras técnicas da engenharia genética.191 

Não fosse o bastante, convém destacar, ainda, que, um número significante de riscos 

produzidos pelas novas tecnologias são imperceptíveis ao homem, como por exemplo, aqueles 

associados à radiação atômica, à poluição química, organismos geneticamente modificados, 

bem como uma maior parte de suas ameaças não são conhecidas integralmente pela ciência. 
192 

De outra parte, no que diz respeito à aferição das imputabilidades civil e penal do 

causador do dano ambiental, se tornou, quase que, impossível encontrar o responsável ou os 

responsáveis pelo mesmo, em razão da irrealizável tarefa de se detectar alguma causalidade 

no momento de sua produção. 

Essa ramificação e diluição das responsabilidades tiveram origem no intenso 

desenvolvimento técnico-econômico da sociedade moderna, leia-se: do incremento das 

interconexões causais e da crescente substituição de ações individuais por coletivas.  

As ações coletivas, pela análise da produção de riscos, podem se manifestar de duas 

formas193: a primeira refere-se aos resultados nocivos decorrentes da acumulação de efeitos 

das ações individuais praticadas em massa, e a segunda aos riscos de dano provenientes do 

funcionamento de organizações, sistemas e tecnologias altamente complexos. Em ambos os 

casos, haverá extrema dificuldade para se estabelecer uma clara relação de causa e efeito. 

Mas antes de se adentrar nas formas de produção de risco pelas ações coletivas, de 

acordo com Luhman, é necessário que se estabeleça uma distinção entre dois tipos de 

processos técnicos: de um lado, os processos tecnológicos simples, massivamente 

empregados, e facilmente controláveis em suas condições de funcionamento, mas cujos 

efeitos podem se cumular ao longo dos anos e vir a causar alguns problemas ecológicos. De 

outro, identificam-se as tecnologias altamente desenvolvidas, que estão baseadas em avançada 

capacidade científica de dissolução e recombinação, tais como a tecnologia nuclear, a química 

e a biotecnologia, as quais, em virtude de falhas operacionais e acidentes de grandes 

proporções, podem vir a gerar graves problemas ecológicos e imperceptíveis à primeira 

vista194. Tais processos, ocasionadores desses riscos, acontecem muito rapidamente, e, em 

poucos, casos haverá a possibilidade de interrompê-los.   

                                                 
191 Ibid. 
192 BECK, Ulrich apud MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e Direito Penal: uma 
avaliação de novas tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005.p. 64. 
193 Ibid. p. 62. 
194 LUHMANN, Niklas apud MACHADO, op.cit., p. 65. 
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 Nas hipóteses em que as consequências decorrem da acumulação de efeitos de 

diversos e repetitivos acontecimentos, ou seja, de ações individuais praticadas em massa, 

como por exemplo, o efeito estufa e a destruição das florestas, será ainda mais complicada a 

atribuição da responsabilidade individual, pois “quanto mais poluição e quanto mais gente 

poluindo, menor será a responsabilização”. 195 

Em outros termos, quanto mais gente poluindo, mais substituível é o indivíduo e 

menor é a sensação de responsabilidade, pois a contribuição de cada um resta muito reduzida 

no conjunto.196 197 

Ademais, certas atividades que se revelaram nocivas, em razão da sua massificação, 

possivelmente vêm sendo praticadas por mais de um século. 

Ulrich Beck, ainda, relembra que, quanto ao dano ambiental, primeiro ele deve ser 

evidenciado e delimitado e, somente depois, provado que foi causado, por exemplo, por uma 

substância específica. Sendo que após tal constatação, segue-se a necessidade de provar a 

origem dessa substância. E, por fim, caso tenha sido de uma empresa198, deve-se detectar 

quem, pessoalmente, irá responder pelo fato199. 

Frente a essa realidade, mesmo que, fosse possível chegar a um nível de determinação 

que apontasse para uma certa pessoa jurídica, dentre inúmeras outras existentes próximas ao 

                                                 
195 BECK, Ulrich apud MACHADO, op.cit., p. 64. 
196 MACHADO, op.cit.,p. 69. 
197 “Os avanços científicos no desenvolvimento de técnicas de produção não são acompanhados por avanços que 
levem ao conhecimento dos efeitos da utilização destas técnicas e a ausência de referente territorial ou temporal 
será responsável pela invisibilidade dos nexos de causalidade”. (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo 
abstrato e princípio da precaução na sociedade de risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 38) 
198 O Brasil é um dos países que consagra a regra da responsabilidade penal objetiva das pessoas jurídicas 
decorrente de danos ao meio ambiente, mediante previsão legal - lei 9.605/98. Atualmente, na Grã-Bretanha, a 
pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente, não evidentemente pelos crimes que por sua natureza 
não possa cometer. Na prática, a punibilidade se restringe às violações à economia, ao meio ambiente, à saúde 
pública e à segurança e higiene no trabalho. Assim como na Alemanha, aplica-se a responsabilidade penal aos 
entes jurídicos, na tentativa de proteger a ordem econômica. Entretanto, se de um lado a responsabilidade penal 
objetiva afigura-se como solução para parte significativa dos problemas da irresponsabilidade organizada da 
sociedade do risco, de outro ela apresenta certos desconcertos com relação aos princípios do direito penal 
clássico, principalmente com o da pessoalidade e o da individualização da pena. O conceito de culpa penal 
firmou-se sob a vigência do princípio societas delinquere non potest e do axioma referente à pessoalidade da 
responsabilidade penal, ou seja, não se admitia a ideia de que uma pessoa jurídica pudesse cometer crimes, e 
muito menos que pudesse ser punida por isso. Nessa linha de raciocínio, afirmava-se que a conduta (ação ou 
omissão) seria produto exclusivo do homem, e que a capacidade de ação e de culpabilidade exigiria a presença 
de uma vontade. Assim, a vontade de agir fica restrita à esfera jurídica dos representantes atuantes, sendo, pois, 
contraditório imputar a responsabilidade ao ente jurídico. Com efeito, a incompatibilidade entre a imputação 
penal da pessoa jurídica e as regras pessoais de responsabilização criminal é evidente. É sabido que tal 
expediente é vedado no paradigma clássico do direito penal, que segue o princípio da estrita pessoalidade das 
penas. Tal esquema de imputação tem sido ainda, objeto de controvérsia no que se refere à eficácia da pena 
imposta à pessoa jurídica. Aponta-se o inconveniente da impossibilidade de aplicação da pena privativa de 
liberdade aos entes jurídicos, característica quase que definidora do direito penal clássico (MACHADO, op.cit., 
p. 175). 
199 BECK, Ulrich apud MACHADO, op.cit., p. 71. 
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dano, seria praticamente inviável, como diz o autor, identificar, em sua organização, um único 

responsável pelo evento.  

Razão pela qual, ele, também, afirma que: quanto mais complexa e perfeita for uma 

organização, mais substituível é o indivíduo e menor será a responsabilização.200 

Em relação à segunda hipótese, da produção de riscos de dano provenientes do 

funcionamento de organizações, sistemas e tecnologias altamente complexos, também, será 

difícil a tarefa de identificação dos nexos causais dos acidentes, a fim de se determinar uma 

relação direta e linear entre uma falha e o resultado danoso e medir a culpabilidade dos 

responsáveis por ela, uma vez que as causas da mesma são encontradas na própria 

complexidade do sistema.  

Veja-se um exemplo simplista: se um dos fornos elétricos, de uma fábrica de produção 

em série de aço, começar a aquecer a uma temperatura muito superior a 1.600ºC201·, e o seu 

sistema de segurança computadorizado falhar em interromper a produtividade, e nenhum dos 

funcionários perceber a anormalidade da situação, bem como o receptáculo que transporta o 

metal em seu estado líquido, com o aumento demasiado da temperatura, romper e levar ao 

vazamento do aço, e, por fim, o fluído líquido entrar em contato com superfícies úmidas, 

poderão ocorrer fortíssimas explosões de hidrogênio em todo ambiente, ocasionando um 

desastre de grande proporção. 202 

Logo, cada uma das falhas que, em conjunto, produzem tais acidentes, se consideradas 

isoladamente, se tornarão insignificantes, acarretando consequências de pequenas proporções, 

mas, se por outro lado, consideradas dentro de sua própria complexidade, poderão acarretar 

acidentes de grandes magnitudes, principalmente, em usinas nucleares. 

Como já se assentou, um acidente é acontecimento claramente delimitável no espaço, 

tempo e sociedade, pois atinge um grupo limitado de pessoas, em um lugar e, em um tempo, 

igualmente definidos, tais como, o naufrágio de um navio comercial, a explosão de uma mina, 

um desastre de trem. 

No entanto, casos como a catástrofe de Chernobyl ,203 decorrente de um acidente 

nuclear, que ocorreu em plena primavera em um dia de sol e céu azul, causou diversos 

problemas ambientais, pois inúmeras substâncias tóxicas passaram a circular no ar, na água e 

                                                 
200 BECK, Ulrich apud MACHADO, op. cit., p. 69. 
201 Digo, o aço se transforma para o estado líquido a uma temperatura de 1.600ºC. 
202 Digo, o aço ao entrar em contato com superfícies úmidas, imediatamente, sem qualquer tipo de ação 
interventiva humana e/ou controle, libera o elemento Hidrogênio (dissociação da molécula de água), gerando 
grandes explosões, como se fosse uma “bomba de Hidrogênio”. 
203 BECK, Ulrich. Liberdade ou Capitalismo. Luiz Antonio Oliveira de Araujo (trad). São Paulo: Unesp, 2003. 
p. 118. 
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no solo. Seus impactos ultrapassaram fronteiras, não se deixando circunscrever em sua 

causalidade espacial. 

 Devido à extrema gravidade do fato, logo após a mídia veio a divulgar a noticia do 

mesmo, gerando uma imensa sensação de incerteza entre os cidadãos, pois estes, naquele 

momento, se tornaram incapazes de distinguir o perigoso do inofensivo.  

“E todos ficaram como marionetes dos especialistas e das instituições que se 

contradiziam, que declaravam que estava tudo sob controle enquanto era o contrário que 

ocorria permanentemente.” 204 

As pessoas se desnortearam de um minuto para o outro e passaram a depender desses 

especialistas para obterem informações sobre o que poderia ser ou se tornar uma ameaça de 

vida, como por ex, se os alimentos de determinada região, após o evento de Chernobyl, 

estariam ou não contaminados.  

O Japão, outro exemplo, recentemente, vivenciou um dos piores acidentes de usina 

nuclear depois de Chernobyl. Veja a notícia relatada pela imprensa escrita: 

 
A Agência de Segurança Nuclear do Japão elevou o nível do desastre na central 
atômica de cinco ao máximo sete, e confirmou que a usina lançou uma quantidade 
enorme de substâncias radioativas na atmosfera durante um período após os 
desastres naturais que atingiram o país em 11 de março de 2011, deixando mais de 
13 mil mortos. Com a nova avaliação dos japoneses, o acidente em Fukushima fica, 
na escala, no mesmo nível do de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986.205 
 

Logo, além de ser improvável conseguir determinar o sujeito causador do dano e/ou 

dos riscos, o instrumento da jurisdição (direito) também deixa a desejar quanto ao resguardo 

de alguns bens jurídicos clássicos, como a vida e a saúde.  

O que não há, é dúvida de que esse novo panorama conflita com o arcabouço teórico 

das teses clássicas sobre o bem jurídico, calcadas em pressupostos de precisão e pessoalidade. 

Afinal, a proteção, por exemplo, do equilíbrio ambiental e do funcionamento do mercado, 

guarda certo distanciamento da proteção de bens jurídicos palpáveis e afetos à esfera pessoal 

dos indivíduos. 

E assim como ocorreu a Chernobyl ecológica, sabe-se que também é possível 

vislumbrar-se a Chernobyl econômica dentro do conceito de sociedade mundial de risco 

                                                 
204 Ibid. p. 120. 
205 GLOBO. Acidente no Japão não se compara a Chernobyl. Disponível em: <http://g1.globo.com/tsunami-no-
pacifico/noticia/2011/04/acidente-no-japao-nao-se-compara-ao-de-chernobyl-diz-agencia-da-onu.html>. Acesso 
em 1 jun 2011. 
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econômico, como o que ocorreu com o crash da Bolsa e a insolvência de empresas 

centenariamente poderosas, tais como a: General Motors206 e Citibank.207  

Tais riscos econômicos, na maioria das vezes, se transformam em riscos políticos e 

sociais, gerando um encadeamento de conseqüências dramáticas. Um exemplo recentíssimo é 

o caso da queda da bolsa de valores nos Estados Unidos, que assustou todo o planeta e 

derrubou os principais mercados de ações mundiais.  

Desde 11 de setembro de 2001, data do atentado às torres do World Trade Center, foi 

a maior queda de ações no mundo. Sendo que o estopim para essa tensão mundial veio 

justamente de uma notícia da Europa, de que o banco francês BNP Paribas, um dos principais 

da região, havia congelado o saque de fundos de investimentos do mercado imobiliário norte-

                                                 
206 “Esta semana completa um ano desde que a gigante empresa de automóveis americana, General Motors, 
declarou falência (no contexto da maior quebra de uma indústria da história dos EUA) . O pedido de 
arquivamento, de 1º de junho de 2009, ordenado pelo governo Obama, abriu caminho para a destruição de 
dezenas de milhares de postos de trabalho, o fechamento de dúzias de plantas de montagem e de autopeças e de 
mais de 1000 concessionárias de carros. A insolvência da fabricante de carros mundial produziu repercussão 
internacional, incluindo demissões no Canadá, o fechamento da planta da Opel na Bélgica e o aniquilamento de 
ao menos 8300 empregos na Alemanha, Espanha, Grã-Bretanha e outros países europeus. Até 2012, o plano de 
reestruturação da GM deverá incluir a eliminação de 31000 horistas e mensalistas de sua força de trabalho de 
96000 funcionários americanos, medida planejada para cortar os gastos com folha de pagamento em 30%. Isso 
exige um terrível preço a ser pago pela população de cidades e comunidades em Michigan, Ohio e outros estados 
já economicamente arrasados, onde números recordes de trabalhadores estão perdendo seus lares e governos e 
escolas locais já se encontram sem dinheiro. Além dos cortes de empregos, os salários e benefícios que restarão 
na “Nova GM” – que emergiram dos julgamentos do caso de falência em 10 de julho de 2009 – foram 
brutalmente decepados. Sob as condições ditadas pelo Departamento de Tesouro dos EUA e impostas pelo 
sindicato United Auto Workers, os salários para trabalhadores atuais foram congelados e os aumentos 
relacionados ao custo de vida, eliminados; intervalos e férias foram substancialmente reduzidos e os aposentados 
foram roubados de seus benefícios médicos, incluindo plano odontológico e de oftalmologia”. (WHITE, Jerry. 
Um ano de Falência da GM. Disponível em: <http://www.movimentonn.org/jornal/noticia/internacional/2159>. 
Acesso em 5 jun 2011). 
207 “A Crise econômica mundial mais profunda desde 1929, foi em 2008, em razão da quebra da ING, à quase 
falência do Citibank, à compra do Merrill Lynch pelo Bank of America e à necessidade de pacotes de apoio do 
governo americano totalizando mais de US$ 1 trilhão para salvar empresas como General Motors e Citibank”. 
(ARAUJO, Gabriel de Sá Meira de; QUEIROZ, Paulo Ivo Braga de. Medindo Riscos Operacionais. Disponível 
em: <http://www.bibl.ita.br/xviencita/Civil-6.pdf>. Acesso em 5 jun 2011). “Ao longo do último trimestre de 
2008, o Tesouro americano liberou grande parte dos recursos da primeira metade dos US$ 700 bilhões do 
Programa de Saneamento dos Ativos Problemáticos (TARP, na sigla em inglês), aprovado pelo Congresso no 
início de outubro. Até o encerramento do governo Bush, no dia 19 de janeiro de 2009, aproximadamente US$ 
300 bilhões do total de US$ 350 bilhões já haviam sido alocados. No âmbito desse programa, o Tesouro utilizou 
US$ 194 bilhões na compra de ações preferenciais, sem direito a voto, de bancos e instituições de poupança, 
beneficiando mais de 400 instituições. Em contrapartida ao suporte financeiro, os bancos tiveram que aceitar as 
exigências do Tesouro no que se refere à governança corporativa e à política de remuneração dos executivos. 
Recursos do TARP também foram utilizados para realizar aporte de US$ 40 bilhões na seguradora AIG e para 
conceder ajuda de US$ 20,8 bilhões às empresas do setor automotivo, como a General Motors e Chrysler (ver 
Quadro 2 do Anexo). Igualmente, além dos US$ 25 bilhões fornecidos no âmbito do programa de aporte de 
capitais, os dois principais bancos americanos, o Citigroup e o Bank of America, receberam do Tesouro US$ 20 
bilhões cada, em troca de ações preferenciais, enquanto o Citibank recebeu garantia governamental para um pool 
de ativos financeiros no valor de US$ 306 bilhões”. (Desdobramento da crise Global e Desempenho das 
Economias Avançadas. Disponível em: 
<http://www.fundap.sp.gov.br/debatesfundap/pdf/conjuntura/nt34_Desdobramentos%20da%20crise%20global.p
df>. Acesso em 5 jun 2011.) 
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americano, referentes a recursos aplicados em créditos gerados a partir de operações 

hipotecárias nos EUA. 208 

Perceba-se como ocorreu esse fenômeno no mundo financeiro: o chamado “crédito de 

segunda linha” (subprime – crédito concedido a pessoas que oferecem menos garantias de 

pagamento), em decorrência da forte liquidez do mercado, foi o setor que mais cresceu na 

economia norte-americana. E como os empréstimos “subprime” oferecem maiores riscos e 

possuem juros altos, os gestores de fundos e bancos compraram os títulos hipotecários das 

instituições que realizaram os primeiros empréstimos para os adquirentes dos imóveis, 

permitindo que um novo montante de dinheiro fosse concedido, antes mesmo de serem pagos 

os empréstimos anteriores, gerando uma cadeia sucessiva de venda de títulos.209 

Entretanto, logo após esse período de negociação, foi detectada uma alta 

inadimplência do segmento de adquirentes do crédito de segunda linha, motivo pelo qual se 

desenvolveu uma crise de liquidez210 no sistema financeiro. Diante desse quadro, os 

investidores de ações movidos pela sensação de insegurança, preferiram aplicar seu capital em 

operações econômicas mais seguras e deixar de investir nas bolsas de valores211. Por 

conseguinte, houve redução do crédito disponível no mercado, o que afetou diretamente o 

consumo e o crescimento das economias, passando o sistema econômico, a partir desse 

momento, a sofrer momentos de retração.212 

Outro exemplo, que quase despertou uma “reedição” da crise financeira de 2008, 

embora com outros motivos, sobreveio com o impasse temporário no Congresso americano, 

entre democratas e republicanos, a respeito da questão de se elevar ou não o teto da dívida 

federal e evitar a moratória do Tesouro nacional.  

Felizmente, a proposta em elevar o limite de endividamento do governo foi aceita213, 

pois caso o “calote” – default – ocorresse, uma provável crise econômica se instalaria no país, 

com consequências globais e danos incalculáveis.  

                                                 
208 FOLHA.COM. Entenda a Crise com o Mercado Imobiliário nos Estados Unidos. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u320606.shtml>. Acesso em 9 jan 2011. 
209 Ibid. 
210  Retração de crédito. 
211 Instituição, pública em alguns países, privada em outros, destinada a operar em fundos públicos, ações e 
obrigações de companhias, e outros títulos de crédito. 
212 FOLHA.COM Entenda a Crise com o Mercado Imobiliário nos Estados Unidos. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u320606.shtml>. Acesso em 9 jan 2011. 
213 “A ameaça de um iminente abalo econômico nos Estados Unidos e de um colapso no sistema financeiro 
mundial ante o risco de uma inédita moratória da dívida nacional foi ontem oficialmente afastada. Com a sanção 
da Lei S.365 pelo presidente dos EUA, Barak Obama, o governo americano está autorizado a fazer novos 
empréstimos para pagar as suas contas acima do limite de endividamento anterior de US$ 14,3 trilhões, 
alcançado em 16 de maio de 2011. A medida credita de imediato cerca de US$ 400 bilhões aos cofres do 
Tesouro, evitando o que seria o primeiro calote da dívida federal da história do país. (...) Face às críticas centrais 
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Segundo Carlos Thadeu de Freitas, ex-diretor do Banco Central, os danos seriam 

provenientes: do aumento dos juros americanos; da perda do valor do dólar em relação a 

outras moedas; do aumento dos preços dos produtos básicos, - a exemplo do petróleo -; do 

aumento da inflação nos países emergentes e do “trancamento” 214 do sistema financeiro. 215 

Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics afirmou, em entrevista a rede de 

TV CNN, que o acordo em discussão evitaria o rebaixamento da nota de crédito soberano dos 

EUA. Entretanto, alertou que: qualquer passo em falso ocasionará um solapamento na 

confiança, sendo quase certo, portanto, uma futura recessão.216 

Ao passo que Paul Krugman, colunista do New York Times, asseverou que o acordo 

em si, considerando o corte de gastos como condição da negociação, é um desastre, podendo 

levar os EUA a enfrentar uma nova recessão - nomeada de double dip- , não obstante o 

aumento do teto da dívida federal: 

 
Ele vai afetar uma já deprimida economia; provavelmente vai tornar o problema do 
déficit americano a longo prazo pior; e, mais gravemente, ao provar que a extorsão 
funciona e não tem custo público, empurrará os EUA para um padrão de República 
de Bananas. (...) A pior coisa que se pode fazer nessas circunstâncias é cortar gastos 
do governo, pois isso aprofundará a depressão. Não preste atenção àqueles que 
invocam a fada da confiança, afirmando que um aperto no orçamento tranquilizará 
empresas e consumidores, levando-os a consumir. Não funciona assim, como mostra 
a História. (...) Há ainda os anunciados termos do acordo, que representam uma 
vergonhosa capitulação do presidente. Em primeiro lugar, haverá grandes cortes de 
gastos, sem aumento de receitas. Além disso, um comitê fará recomendações sobre 
futuras reduções – e, se essas recomendações não forem aceitas, haverá corte de 
gastos compulsórios.217 
 

A propósito, de acordo com a revista britânica Economist, os Estados Unidos 

apresentam vantagens nessa corrida contra o tempo, como uma população jovem e o dólar, já 

que este último, ainda, é considerado moeda de reserva global. Faltam, no entanto, segundo a 

imprensa, líderes políticos para combinar. Veja um trecho: 

                                                                                                                                                           
sindicais e de parlamentares democratas pela falta de aumento de impostos para os mais ricos e pela 
eventualidade de cortes em benefícios de programas sociais, Obama enfatizou a necessidade de uma ‘abordagem 
equilibrada entre gastos e receitas’ para que o país possa superar a atual fragilidade econômica e a grave crise de 
desemprego, hoje em 9,2%. (...) O acordo entre a Casa Branca e os líderes do Congresso eleva em cerca de US$ 
2,1 trilhões o teto da dívida, e determina cortes de pelo menos o mesmo valor nos gastos públicos nos próximos 
dez anos. Segundo o Escritório de orçamento do Congresso (COB, na sigla em inglês), a redução das despesas 
no ano fiscal de 2012 não será superior a US$ 21 bilhões, menos de 1% do orçamento federal de US$ 3,7 
trilhões.”  (EICHENBERG, Fernando. Alívio. Até quando?. O Globo, Rio de Janeiro, 2 ago 2011. Caderno 
Economia, p. 21). 
214 Diga-se, sistema financeiro sem crédito. 
215 EICHENBERG, Fernando. EUA correm contra o tempo. O Globo, Rio de Janeiro, 26 jul 2011. Caderno 
Economia, p. 23. 
216 EICHENBERG, Fernando. Acordo afasta EUA do calote. O Globo, Rio de Janeiro, 1 ago 2011. Caderno 
Economia, p. 19. 
217 KRUGMAN, Paul apud EICHENBERG, Fernando. Câmara dos EUA aprova acordo. O Globo, Rio de 
Janeiro, 2 ago 2011. Caderno Economia, p. 17. 
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A irreflexão do acordo sobre a dívida – especialmente seu fracasso em lidar com 
quaisquer das verdadeiras fontes dos problemas fiscais dos EUA – suscita uma 
preocupação maior. Os políticos do país, tão polarizados e dispostos a jogar com a 
economia, serão capazes de não transformar um inevitável período de dificuldades 
em uma estagnação a longo prazo?218 
 

Todavia, apesar do governo americano estar autorizado a fazer novos empréstimos 

para pagar as suas contas acima do limite de endividamento anterior, o pânico se espalhou nos 

mercados internacionais, no dia 04 de agosto de 2011, com quedas expressivas nas bolsas219, 

a exemplo de Hong Kong (-1,49%); Cingapura (-0,75%); Sydney (- 1,3%); Lisboa (- 3,26%); 

Londres (- 3,43%); Paris (-3,9%); Frankfurt (- 3,4%), Madri (- 3,89%); Dow Jones (- 4,31%) 

e Bovespa (-5,72%), haja vista a atual fragilidade política e econômica nos EUA e na 

Europa220. 

Em uma tentativa de acalmar o sistema financeiro mundial, o G-7 (grupo das maiores 

economias, que reúne EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Japão e Itália) 

prometeu assegurar a liquidez aos mercados e garantir a estabilidade e o crescimento da 

economia global. “Os EUA adotaram reformas que trarão redução substancial do déficit a 

médio prazo”, afirmou a nota, que não citou o rebaixamento221 do país. 222 

                                                 
218 NEDER, Vinicius. De volta à crise: bolsas despencam no mundo. São Paulo e Nova York têm a maior queda 
desde 2008. O Globo, Rio de Janeiro, 5 ago. Caderno Economia, p. 23. 
219 Ibid. p. 23. 
220 Diga-se, há divulgação de relatórios econômicos indicando que o ritmo da economia dos 17 países do euro 
está diminuindo lentamente, devido o alerta dos investidores em relação aos níveis de endividamento de Espanha 
e Itália, o que põe em risco a confiança na economia. Razão pela qual, “O Banco Central Europeu (BCE) 
retornou ontem a compra de títulos dos governos da zona do euro e a oferta de empréstimos a bancos da região 
numa tentativa de diminuir a tensão nos mercados financeiros. (...) o presidente do BCE, Jean Claude Trichet, 
fez o que se esperava. (...) ele anunciou que a autoridade monetária vai aumentar a liquidez - com o leilão, com 
volume ilimitado, de título de seis meses – para garantir a estabilidade do sistema financeiro. (...) As medidas 
extraordinárias de liquidez foram pensadas para aliviar os bancos e ajudar a estabilidade na zona do euro. Mas o 
fato de o próprio BCE admitir de maneira tão evidente que o futuro próximo se mostra complicado reavivou os 
temores dos investidores frente a uma desaceleração internacional”.  (NEDER, Vinicius. Banco Central Europeu 
adota medidas anticrise. O Globo, Rio de Janeiro, 5 ago. Caderno Economia, p. 25). 
221 Diga-se, rebaixamento da nota de crédito dos EUA, pela agência de classificação de risco Standard &Poor’s 
(S&P), de “AAA” para “AA+”. A S&P também rebaixou as notas das agências de refinanciamento hipotecário 
Fannie Mae e Freddie Mac (envolvidas nas crises das hipotecas subprime, o crédito imobiliário de alto risco de 
2008), bem como, foram reduzidos os ratings de abncos federais de empréstimos e de credores do setor agrícola. 
Todos foram de “AAA” para “AA+”. (BÔAS, Bruno Villas. Mercados arrasados: Bovespa chega a cair 9,73% 
no primeiro pregão após rebaixamento dos EUA. Bolsas recuam em todo mundo. O Globo, Rio de Janeiro, 9 ago 
2011. Caderno Economia, p. 19). 
Segundo a revista “Economist” a única preocupação dos Estados Unidos é jogar a culpa em alguém, com 
democratas e republicanos se acusando mutuamente e a Casa Branca buscando desacreditar a S&P. Diz a revista 
que apesar das agências de rating terem perdido muito de sua aura após a quebra do Lehman Brothers, 
classificados pelas mesmas de “AAA”, os EUA devem prestar atenção na mensagem, já que o trabalho de uma 
agência de rating é, justamente, “classificar bônus, inclusive do governo, e avisar quando considerar que o ativo 
de menor risco do mundo se tornou arriscado”. E concluiu que: “o veredicto da S&P se baseia na inutilidade dos 
políticos americanos.”. A agência argumenta, segundo a revista, que a política dos EUA ficou menos previsível, 
e suas finanças, menos administráveis. “A ameaça de um calote, antes inimaginável, agora é moeda de troca de 
Washington. Esse não é o comportamento de um país “AAA”. A S&P fez um favor aos EUA ao mostrar isso.” 
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Mas a situação dos EUA ainda pode se agravar. Em entrevista a rede de televisão 

ABC, o diretor gerente da S&P, John Chabers, afirmou que há uma chance em três de um 

novo rebaixamento, em um período de seis meses a dois anos, caso a sua posição fiscal se 

deteriore mais ou se a disputa política se torne mais arraigada.223 

Um ponto que merece destaque no que diz respeito à crise de endividamento dos EUA 

e da ameaça ao euro, é quanto à assimetria entre países emergentes e desenvolvidos, pois essa 

se tornará, ainda, mais visível nos próximos cinco anos. Pelos dados do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a dívida média dos emergentes em relação a seu PIB é de 33,6%, já a do 

G-7 é o triplo (118,2% do PIB) e pelas suas projeções, a diferença será quatro vezes maior em 

2016. 224 

Além do tamanho da dívida em si, os emergentes desfrutam de melhor situação fiscal 

e contam com um mercado doméstico pujante e fundamentos macroeconômicos mais sólidos. 

Segundo Carlos Langoni, ex-presidente do Banco Central, o que justifica essa 

distância é uma tradição de austeridade fiscal e nível de poupança doméstica elevado em 

países como, por exemplo: China e Chile. Outra explicação, segundo ele, seria a lição de 

crises de dívida passadas por emergentes, como o Brasil, que aprendeu a lidar com o alto 

custo e impacto recessivo e de fazer ajustes compulsórios nesses momentos agudos de 

instabilidade.225 

Na modernidade clássica existiam também riscos que afetavam as coletividades, mas, 

de maneira geral, eles eram produtos do pouco suprimento de algo: por exemplo, da falta de 

tecnologias de higienização, as quais propiciavam o surgimento de epidemias. Atualmente, 

afirmam os teóricos do risco, estes decorrem, sobretudo, dos excessos de produção industrial, 

tal como: a destruição da camada de ozônio em decorrência da produção de poluentes.  

Ademais, os riscos surgidos na segunda modernidade, diferentemente dos da anterior, 

além de não serem passíveis de previsão ou cálculo, também não podem ser assegurados ou 

compensados. “Isso significa que, nesse contexto, as idéias de previsibilidade e 

monitoramento antecipado dos resultados falham”.226 São riscos de dimensões globais, cujos 

                                                                                                                                                           
BÔAS, Bruno Villas. Mercados arrasados: Bovespa chega a cair 9,73% no primeiro pregão após rebaixamento 
dos EUA. Bolsas recuam em todo mundo. O Globo, Rio de Janeiro, 9 ago 2011. Caderno Economia, p. 19). 
222 EICHENBERG, Fernando. Teste de estresse nos mercados: G-7 promete liquidez, mas S&P ameaça rebaixar 
os EUA de novo. O Globo, Rio de Janeiro, 8 ago 2011. Caderno Economia, p. 19. 
223 Ibid. 
224 BÔAS, Bruno Villas. Mercados Arrasados: Bovespa chega a cair 9,73% no primeiro pregão após 
rebaixamento dos EUA. Bolsas recuam em todo mundo. O Globo, Rio de Janeiro, 9 ago 2011. Caderno 
Economia, p. 19). 
225 Ibid. 
226 MACHADO, op.cit., p. 58. 
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efeitos destrutivos, se concretizados, ocasionarão danos irreparáveis e não poderão ser 

limitados.  

O conceito de compensação monetária - critério operacional estabelecido pela própria 

sociedade, segundo a sua racionabilidade econômica - torna-se inadequado para esses 

problemas ou megarriscos nucleares, químicos, genéticos e ecológicos. “Além do que, é 

remota a possibilidade que alguma companhia de seguro consiga reparar os prejuízos 

causados por tais eventos”.227  

Em suma, o que diferencia a nova sociedade daquela da fase da revolução industrial e 

da antiga sociedade de seguro é que a mesma tornou-se inassegurável. E por mais paradoxal 

que pareça, a proteção secundária vem diminuindo, enquanto os riscos, cada vez mais, se 

ampliam. 

Segundo Beck228 há três espécies de riscos nessa nova era:  

a) Riscos de perigos globais – referem-se, principalmente, às sociedades ricas do 

Ocidente (sociedades altamente industrializadas). Decorrem da socialização dos impactos da 

atividade industrial e ligam-se à destruição ecológica, como por exemplo, o efeito estufa, os 

efeitos da manipulação genética e da energia nuclear.  Em relação à sua identificação, pode-se 

afirmar que, em grande parte, são imediatamente perceptíveis e constatados por meio de 

pesquisa científica, uma vez que se distribuem de forma equânime pelo globo. 

 b) Riscos que resultam da pobreza- representam a destruição ecológica condicionada 

pelo subdesenvolvimento e pelos riscos técnico-industriais de um processo inconcluso de 

industrialização, provenientes de uso de tecnologias ultrapassadas, gerando elevados índices 

de poluentes. São riscos desenvolvidos pelo desmatamento de florestas tropicais e por 

acidentes relacionados ao lixo e a resíduos tóxicos. São como uma espécie de autodestruição 

dos pobres, com efeitos colaterais para aqueles que são ricos. Quanto à sua identificação, uma 

vez que se manifestam inicialmente sob uma mesma e única região, podem ser percebidos 

somente a médio prazo.  

c) Riscos de armas de alto poder destrutivo – representam as armas químicas, 

biológicas e nucleares, que escaparam das antigas estruturas de controle das superpotências. 

Temem-se, portanto, os riscos advindos de conflito militar entre os Estados e o terrorismo 

fundamentalista ou privado. 

                                                 
227 Ibid.  
228 BECK apud MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. Sociedade do risco e Direito Penal: uma avaliação de 
novas tendências político-criminais. São Paulo: IBCCRIM, 2005. p. 45, Cf. BECK, Ulrich. Ecological politics in 
an age of risck. Cambridge: Polity press, 1995, p.145-146. 
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Esse processo de reflexibilidade não nasceu de uma necessidade de se opor ao modelo 

industrial, nem significou uma opção que se pode escolher ou rejeitar. Ela derivou de um 

“superdesenvolvimento da modernidade”, e os efeitos e ameaças por ela produzidos, de 

maneira cumulativa e latente, acabaram por gerar o questionamento e a destruição das bases 

da sociedade industrial.  

É exatamente a sua irreflexão e não-intencionalidade o principal aspecto desse 

mecanismo de transição autônoma do modelo industrial para o da sociedade de risco.229 Trata-

se, nesse caso, de uma teoria política sobre as mudanças estruturais da sociedade industrial e, 

ao mesmo tempo, sobre o conhecimento da modernidade, que faz com que a sociedade se 

torne crítica de seu desenvolvimento.230  

A modernização reflexiva desenvolveu-se, portanto, na medida em que a ciência 

passou a ser confrontada com os seus próprios produtos, defeitos e problemas secundários. E 

foi nessa perspectiva, que ela passou a pautar-se em uma reflexão ética na tentativa de 

regulação dos riscos surgidos nessa nova sociedade, como por exemplo: o horror suscitado 

pelas experiências nazistas em pesquisa com seres humanos; os usos da tecnologia para fins 

bélicos; e a crescente consciência de que a bomba atômica não é uma arma passível de 

controle racional levaram a acordos multilaterais para a sua regulação. Ademais, nada é mais 

ilustrativo, do que os códigos de ética para pesquisa em seres humanos, iniciados com o 

código de Nuremberg –elaborado em 1947 – e aperfeiçoados nas várias revisões das 

Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas (CIOMS).  

Enfim, se por um lado, a Segunda Modernidade deu-se sob a benção das instituições 

de controle e proteção da sociedade industrial, por outro passaram a serem desafiadas pelos 

riscos globais, sociais, políticos, econômicos e ecológicos que acabaram por trazer 

dificuldades às idéias de ordem e controle por parte das mesmas. 

 

                                                 
229 MACHADO, op.cit., p. 30-31. 
230 Ibid. p. 31. 



2. O POSITIVISMO JURIDICO 

 

O Direito se apresenta sob múltiplas formas, e a sua definição é alvo de controvérsias. 

“Entre os múltiplos significados da palavra Direito, o mais estritamente ligado à teoria do 

Estado ou da política é o do Direito como ordenamento normativo”.231 Suas normas de 

conduta e de organização regulamentam as relações fundamentais para convivência e 

sobrevivência do grupo social. 

O Direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência 

ordenada, eis que nenhuma Sociedade poderia subsistir sem um mínimo de compromisso com 

uma ordem, bem como com a responsabilização que daí advém.  

Para se viver em Sociedade, portanto, exige-se este conjunto de normas reguladoras, 

disciplinadoras, que regram as relações entre os homens. Sem isto, seria impossível manter a 

convivência entre os membros de um grupo social. Como destaca Miguel Reale: “o direito é o 

conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento de 

limites à ação de cada um de seus membros.” 232 Trata-se, portanto, de um objeto cultural, 

criado para dotar a humanidade de um sentido valorativo.  

Servindo como verdadeiro instrumento de integração e equilíbrio da organização da 

vida social, apresenta, ainda, a particular tarefa de legitimar o poder político e jurídico perante 

a sociedade.  

A partir da noção tridimensionalista formulada por esse mesmo autor, verifica-se que 

o fenômeno jurídico é formado por um tríplice aspecto, que são o fato, o valor e a norma 

integrados em uma unidade funcional e processual.  

Rudolf Von Ihering afirma ser o Direito um sistema de normas (princípios), que tem 

por fim assegurar a organização social e preservar a existência do homem em Sociedade233 (a 

vida da sociedade seria instrumentada pelo o poder coativo do Estado). No seu entendimento, 

o Direito seria um “fato” ou “fenômeno social”, ou seja, resultado da própria sociedade, não 

podendo ser concebido fora dela.234 235 

                                                 
231 BOBBIO, Norberto, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. v. 1. João Ferreira e 
Luis Guerreiro Pinto Caçais (Trad.). 13. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2010. p. 349.  
232 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 1. 
233 VON IHERING, Rudolph apud GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Malheiros, 2001. p. 23. 
234 REALE, op.cit., p. 2. 
235 “As tendências idealistas passadas, que procuravam reduzir o direito a uma categoria de espírito, foram 
substituídas por novas diretrizes que buscam analisar as atividades dos juristas e as estruturas normativas que 
emergem do desenvolvimento histórico efetivo” (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 3. ed. 
Alfredo Bossi e Ivone Castilho Benedetti (trad). São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 337.) 
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O Direito sempre carregou consigo quatro grandes símbolos, que se materializavam de 

formas simbólicas distintas: uma delas era representada pela deusa Diké, em cuja mão direita 

carrega uma espada (numa alusão a força – poder coercitivo necessário à aplicação do 

direito); e em sua esquerda uma balança de dois pratos (referindo-se à igualdade como meta a 

ser alcançada pelo direito), mas sem a presença do fiel, pois o seu deslocamento para o meio, 

em posição perfeitamente vertical, dependeria da realização da justiça, isto é, do ponto de 

equilíbrio da balança. Percebe-se que, nesta concepção, o ideal de justo (Direito) fundia-se 

com o ideal de igualdade (em equilíbrio- íson). 

A deusa grega encontra-se em uma posição vertical com olhos bem abertos, para 

valer-se no julgamento não só da audição, como também da visão, seu objetivo era perquirir a 

verdade. Além do mais, detinha em uma das mãos uma espada em riste, revelando que o 

direito e a força possuíam o mesmo valor.236 

A melhor tradução desse símbolo é a que se encontra nas primeiras linhas do livro A 

luta pelo direito, uma das principais obras jurídicas do século XIX, escrita pelo jurista alemão 

Rudolf von Ihering:  

 
A Justiça segura, numa das mãos, a balança, com a qual pesa o direito, e na outra a 
espada, com a qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem 
a espada é a fraqueza do direito. Ambas se completam e o verdadeiro estado de 
direito só existe onde a força, com a qual a Justiça empunha a espada, usa a mesma 
destreza com que maneja a balança.237 
 

Dito de outro modo, o direito utiliza-se de dois artefatos: a balança para pesá-lo, e a 

espada para defendê-lo; ambos devem ser utilizados com igual habilidade, do contrário ter-se-

á um excesso de força ou um direito impotente. 

Entretanto, é possível encontrar outra manifestação física da deusa Diké, uma vez que 

os artistas alemães do século XVI a reinventaram ao lhe por uma venda. Essa faixa cobrindo 

os olhos retratava a imparcialidade necessária a um julgamento justo e escorreito, pois ela não 

poderia ver distinção entre as partes litigantes, sejam ricos ou pobres, intelectuais ou 

analfabetos. Suas decisões para serem justas e prudentes deveriam se basear apenas no 

conhecimento das leis, isto é, no conhecimento do direito. 

O símbolo romano, por seu turno, era reproduzido através da deusa Iustitia, que 

segurava com as duas mãos uma balança de dois pratos e o fiel no meio. Ela também se 

mantinha de pé, mas seus olhos eram vendados, demonstrando que o direito (jus) era 

                                                 
236 FERRAZ, JUNIOR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. p. 33 
237 ON IHERING, Rudolf. A luta pelo direito. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 2. 
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representado por meio do equilíbrio entre a abstração (o ideal) e o concreto (a prática), sua 

busca era pela imparcialidade da justiça e a igualdade dos direitos. 

Interessava aos romanos, não a força para impor a justiça, mas sim a firmeza em 

segurar a balança com as duas mãos, sem a necessidade de uma espada, eis que a atividade 

precípua do jurista exigia imparcialidade e conhecimento do direito. 

Existe outra imagem da deusa Iustitia, que tradicionalmente é possível contemplar, a 

qual, em posição tanto de repouso quanto vertical, segura numa das mãos uma balança e na 

outra uma espada para baixo, em posição de descanso, pois o seu uso ficaria a mercê da 

exigência do caso. 

São duas importantes observações a serem feitas: a primeira diz respeito à icnografia 

dessa simbologia, pois a altura da balança ficará necessariamente acima da espada, 

outorgando maior prestígio ao direito em relação à força.  

A segunda refere-se aos pés da deusa romana permanecerem sempre firmes na terra, 

projetando a sua intenção de não distanciar-se da realidade. 

No correr dos séculos, a expressão jus foi, pouco a pouco, sendo substituída por 

derectum, sendo usada para indicar o ordenamento jurídico ou uma norma jurídica em geral. 

A palavra “direito” em várias línguas modernas derivou da palavra derectum ou directum 

(significa dirigir, endireitar, fazer andar em linha reta), tais como: em francês, droit; em 

espanhol, derecho; em italiano, diritto e outras da palavra rectum, tais como: em alemão, 

rech, e em inglês, right.238 

A vida em sociedade e as conseqüentes inter-relações pessoais exigem a formulação 

de regras de conduta que disciplinem a interação entre as pessoas, com o objetivo de alcançar 

o bem comum. Tais regras, que dirigem o comportamento humano na vida coletiva, são 

denominadas normas éticas ou de conduta, as quais podem apresentar quatro tipos de 

natureza: moral  (quando fundadas na consciência), religiosa (quando fundadas na fé), de 

etiqueta (quando fundadas em hábitos de convivência, usos e costumes sociais) e jurídica 

(relacionadas ao campo do direito).239  

Quanto à natureza, vale dizer, quanto à essência da norma jurídica, o positivismo240 a 

definiu como a estrutura de um comando, e por meio de sua teoria imperativista, afirma ser o 

                                                 
238 FERRAZ, JUNIOR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. p. 33. 
239 REALE, Op.cit., p. 1-10. 
240 É importante observar que, nesta época, não se diferenciavam as regras dos princípios jurídicos. Nas obras de 
Miguel Reale, as normas eram tratadas como sinônimos de regras jurídicas. 
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Estado a única fonte do direito (monismo juridico), bem como determina que a lei é a única 

forma de expressão do poder normativo estatal241. 

 “Além do vínculo de subordinação, essa tese pressupõe sanções para o transgressor da 

norma, como conseqüência do descumprimento do dever jurídico”242. Segundo esta 

concepção, a norma do direito, denominada "norma jurídica"243, difere das demais, pois  

dirige-se à conduta, exigindo que alguém faça ou deixe de fazer alguma coisa, além de 

atribuir-lhe responsabilidades, direitos e obrigações.  

Enquanto que as normas morais, religiosas e de etiqueta são dirigidas, precipuamente, 

à intenção interna, ou seja, ao processo psicológico do indivíduo, eis que estas não possuem a 

qualidade jurídica em formular premissas para determinações comportamentais que possam 

de alguma forma serem impostas244. 

Contudo, isso não quer dizer que a obediência do direito seja fruto somente da 

imposição ou coerção, pois, conforme Niklas Luhmann245, a generalização social e material 

de exepctativas comportamentais se encontra fortemente acentuada, ao ponto de sua 

                                                 
241  BOBBIO, Norberto.  O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio Pugliesi (trad). São 
Paulo: Ícone, 1996. p. 161. 
242 Ibid. 
243 “Norma jurídica não é sinônimo de lei. Esta pode conter várias normas, como ocorre com o código civil. Não 
se confundem, assim, as normas jurídicas com os dispositivos de lei que as expressam. Esses dispositivos, ou 
proposições, são os sinais lingüísticos, conjunto de palavras que as revelam. Daí dizer-se que a ciência do direito 
é uma ciência de palavras, sendo a proposição jurídica a forma lógico-gramatical da norma.” (AMARAL, 
Francisco. Direito civil: Introdução. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 56.) 
“Texto e norma não se identificam: o texto é o sinal lingüístico; a norma é o que se revela, designa.” 
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 225.) 
“A interpretação, destarte, é meio de expressão dos conteúdos normativos das disposições, meio através do qual 
pesquisamos as normas contidas nas disposições. Do que diremos ser – a interpretação – uma atividade que se 
presta a transformar disposições (textos, enunciados) em normas.” (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso 
sobre a interpretação/aplicação do direito. 5ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 85). 
Em sentido contrário, Lenio Luiz Streck afirma que: “A distinção texto-norma por mim adotada está baseada na 
filosofia-hermenêutica e nos teoremas fundamentais, mormente naquele que sustenta a revolução copernicana 
produzida pela fenomenologia hermenêutica ao introduzir o mundo prático para a compreensão: a diferença 
ontológica (ontologische Differentz). Portanto, quando trabalho a diferença entre texto e norma, não se trata de 
um texto (enunciado linguístico) ao qual o interprete atribui uma norma (‘baseada na realidade’), ou um ato de 
subjetividade do interprete dando sentido a um texto (texto de lei, etc). Texto e norma não são coisas separadas; 
texto e norma não podem ser vistos/compreendidos isoladamente um do outro; texto e norma, igualmente, não 
estão ‘colados’ um ao outro, ‘sendo a tarefa do interprete a de extrair um sentido oculto do texto’, como querem 
algumas posturas axiológicas. Não! Texto e norma são diferentes em face da diferença ontológica  - e esta é 
talvez a diferença fundamental entre o que sustento e a tese da metódida estruturante de Muller - , porque o texto 
só será na sua norma e a norma só será no texto. No caso entendo que  a norma é o sentido do ser do ente ‘texto’. 
A norma não pode ser vista, ela é o sentido do texto e por isto ele - o texto – não existe e não subsiste na sua 
‘textitude’. O texto é, pois, um evento. Texto é fato; fato é texto. E este (texto, que é fato) somente é ‘algo’ 
(etwas als etwas) no seu sentido, isto é, na sua norma.” (PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas (Coord). Acesso à 
justiça: efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 131-132). 
244 LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Gustavo Bayer (trad). Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1985. p. 20. 
245  Ibid. p. 21. 
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congruência “não mais poder ser assegurada por determinadas motivações normais, mas só 

pela grande indiferença com respeito a qualquer tipo de estrutura motivacional individual.” 

Por outro lado, a sociedade não tolera nenhum direito que não seja, em princípio, 

coercível e “ é alérgica contra o uso simbólico demonstrativo da força física contra o direito 

positivo.”246 

As obrigações jurídicas não coercíveis247 revelam-se precárias e inconsitentes sempre 

que não possam ser asseguradas por meio de outras consequências juridicas indiretas248, tais 

como a indenização moral e material; perda da titularidade e/ou exercício do direito; 

desapropriação; penhora; aistrents e outros.  

Evidentemente, todas as regras, quaisquer que sejam, religiosas, morais, jurídicas ou 

de etiqueta, são emanadas ou formuladas da ou pela sociedade, para serem cumpridas. Se a 

obediência e o cumprimento são da essência da regra, é natural que todas elas se garantam, de 

uma forma ou de outra, para que não se tornem simples expectativas ou promessas249.  

As formas de sanção das regras não jurídicas não se encontram organizadas, e de certa 

maneira acham-se difusas no espaço social.O descumprimento de uma regra moral, de 

etiqueta, ou religiosa conduz ao exame de consciência como forma imediata de sanção. É a 

sanção de foro íntimo250.  

Por outro lado, o que caracteriza a sanção jurídica251 é a sua predeterminação e 

organização, imposta sempre por uma autoridade constituída pela sociedade organizada252. 

Outra concepção do positivismo tende a excluir a sanção como elemento necessário e 

característico da estrutura da norma. Não obstante a sanção ter sido um fator importante para 

                                                 
246  Ibid. 
247 Exemplos de obrigações jurídicas não coercíveis: convívio matrimonial; adoção; manifestação de pensamento 
etc.  
“Na medida em que se deseja motivar juridicamente comportamentos não coercíveis, o que é freqüente no caso 
do direito econômico, isso não é colocado diretamente em fórmulas jurídicas, mas através de pretensões ou 
encargos coercíveis, que alteram ou influem o referencial de cálculo daquele comportamento. (...) Dessa forma, a 
coercibilidade não significa que todo o direito seja de fato realizado tal qual está escrito. Ela significa apenas que 
a vigência do direito está acoplada a uma previsão, no mínimo indireta, da sua imposição eventual, liberando-a 
assim de outros pré-requisitos motivacionais. Por isso, o planejamento do direito tem que incluir também o 
planejamento de sua imposição – especialmente quando as decisões devam ser aliviadas de providências 
especiais para garantir sua coercibilidade. Isso também constitui uma limitação de uma legislação sensata.” 
(LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito II. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1985. p. 21-22). 
248 Ibid. p. 21. 
249 REALE, op.cit., p. 1-10. 
250 Ibid. 
251 A sanção tem como fim  motivar o respeito à lei, punindo a infração, tornado-se uma forma de garantia de 
cumprimento da norma. 
252 REALE, op.cit., p. 72-74. 



 69 

distinguir tipos de normas, sua exclusão como elemento essencial não impediu à dogmática253 

a manter sua natureza jurídica, como por exemplo, temos as normas penais em branco254,as 

normas permissivas255, e as organizativas.  

Tais normas por serem simples disposições normativas servem para limitar um 

imperativo anteriormente concedido, pois todo ordenamento juridico se baseia no postulado 

fundamental pelo qual é permitido tudo que não seja ordenado nem vetado256. 

Existem normas permissivas que são na verdade atributivas257, isto é, trata-se de uma 

norma imperativa na qual o legislador identifica uma faculdade no lugar de comando e/ou 

obrigação, dirigindo-se ao destinatários do poder, em vez de dirigir-se áquele do dever.258 

Em razão do direito ter se igualado à norma jurídica, o conceito de direito ‘positivo’se 

restringiu àquele conjunto de normas jurídicas vigentes ditadas e impostas por um Estado em 

um dado território259.   

O direito positivo, gerado por um determinado Estado, é necessariamente peculiar 

àquele Estado, e varia segundo as condições sociais de uma determinada época. Direito 

positivo é, portanto, o sistema de normas vigentes, obrigatórias, aplicáveis coercitivamente 

por órgãos institucionalizados, tendo a forma de lei, de costume ou de tratado.  

Mas foi através do movimento racionalista jurídico do século XVIII, que o direito 

positivo realmente veio a tomar força. Por meio das Revoluções Liberais, capitaneadas pela 

Revolução Francesa (1789), foi iniciado um processo de codificação orientado pela razão, 

apontada, naquela altura, como base do direito natural.  

                                                 
253 “A dogmática é termo que se utiliza em duas acepções principais: a) como sinônimo de ciência jurídica, que 
estuda o direito vigente, na sua aplicação e legitimação, e também no seu processo de sistematização e 
reconstrução; b) como particular método ou estilo, o estilo sistemático.” (AMARAL, Francisco. Direito civil: 
Introdução. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 56.) 
254  Trata-se de uma norma penal incriminadora, tem esse nome, uma vez que seu conteúdo se apresenta de 
maneira incompleta. A leitura do tipo não dá certeza da existência do crime, sendo necessária a análise de outro 
ato normativo para completá-la. 
255 Estas normas têm conteúdo apenas autorizativo, sem estabelecer deveres ou obrigações. São normas 
simplesmente atributivas do poder de modificar a esfera jurídica de outrem. 
256 BOBBIO, Norberto.  O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio Pugliesi (trad). São Paulo: 
Ícone, 2006. p. 187. 
257 Idem. p. 188.  
258 “Em síntese: enquanto a faculdade é criada por uma norma permissiva, que nega o dever estabelecido por 
uma norma imperativa precedente, o poder e o dever são duas situações correlatas criadas relativamente a dois 
sujeitos diversos a partir da mesma norma, que pode assumir indiferentemente a forma estilística imperativa ou 
atributiva. Neste sentido alguns autores qualificam as normas jurídicas como imperativas-atributivas. 
A norma atributiva, portanto, confere a um dado sujeito um poder, mas tal poder por parte do sujeito comporta 
sempre e necessariamente um dever por parte de um outro sujeito; por exemplo, enquanto o credor tem o poder 
de exigir o pagamento da soma emprestada, o devedor tem o dever de restituir tal soma. Esta correlação é 
recíproca, no sentido de que, como o poder implica o dever, assim também o dever implica o poder. Se a norma 
atribui um dever a um sujeito, atribui um poder a um outro sujeito.” ( Idem.)  
259 Trata-se, portanto, de um conceito muito próximo aos de ordem jurídica e de direito objetivo. 
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A codificação de normas tidas como imutáveis e eternas - cerne da teoria do direito 

natural - foi parcialmente responsável pelo surgimento de uma nova teoria que dava primazia 

ao direito positivo260 e procurava conferir independência à ciência do direito, em meio às 

demais ciências sociais.  

Surge assim o juspositivismo, afirmando que direito positivo, ao contrário do direito 

natural, seria o conjunto de leis que se fundam apenas na vontade declarada de um legislador 

e que, por aquela declaração, vêm a ser conhecidas261. 

A partir deste momento, o acréscimo do adjetivo “positivo” ao termo “direito” torna-

se um pleonasmo, uma vez que “o positivismo juridico é aquela doutrina segundo a qual não 

existe outro direito senão o positivo”.262  

 Há um sentido filosófico e sociológico de positivação. Filosoficamente, a positivação 

designa o ato de positivar ou de estabelecer o direito por força de um ato de vontade, e só por 

força de outra posição podem ser revogadas263. Ora, à medida em que tais atos de vontade são 

atos decisórios, positivação passa a ser termo correlato de decisão. Em outros termos, a 

positivação passa a ser um fenômeno em que todas as valorações, regras e expectativas de 

comportamento na sociedade têm de ser filtradas através de processos decisórios antes de 

adquirir validade jurídica.   

Enquanto que pelo aspecto sociológico, a positivação passa a ser um fenômeno do sex 

XIX, em razão da crescente importância da lei, votada pelos parlamentos, como fonte do 

direito264. A crítica dos pensadores iluministas e a necessidade de segurança da sociedade 

burguesa passaram, então, a exigir a valorização dos preceitos legais no julgamento dos fatos. 

Afinal, com a revolução industrial, a velocidade das transformações tecnológicas aumentou, 

reclamando respostas mais prontas do direito, respostas que o direito costumeiro não podia 

fornecer.265                                                                                                                                                                                                              

Podemos, com a inspiração de Bobbio266, fazer algumas distinções, sem descer a 

minúcias, sobre o caráter natural e positivo do direito: 

                                                 
260 Digo, em todos os tempos, o direito sempre fora conhecido por sua estabilidade e inalterabilidade face as 
mudanças do mundo, fosse o fundamento desta estabilidade a tradição ou a razão na Era moderna. Todavia para 
a consciência social do século XIX, o direito passa a ser vítima de frequentes mutações. 
261 BOBBIO, Norberto. O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio Pugliesi (trad). São Paulo: 
Ícone, 1996. p. 21. 
262 Ibid. p. 26. 
263 FERRAZ, JUNIOR. Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 4ºed. São 
Paulo: Atlas, 2003. p. 74. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 BOBBIO, Norberto.  O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio Pugliesi (trad). São Paulo: 
Ícone, 2006. p. 22. 
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a) O primeiro se baseia na antítese universalidade/particularidade: o direito natural é 

válido em toda parte (universalidade no espaço), enquanto que o positivo é válido apenas nas 

comunidades singulares em que é posto; 

b) O segundo se baseia na antítese imutabilidade/mutabilidade: o direito natural é 

imutável no tempo, enquanto que o positivismo torna-se mutável com o tempo; 

c) O terceiro critério de distinção, um dos mais importantes, refere-se à fonte do 

direito e funda-se na antítese natura-potestas populus: chama-se de direito natural o conjunto 

de todas as leis que, por meio da razão fizeram-se conhecer tanto pela natureza, quanto por 

aquelas coisas que a natureza humana requer como condições e meios de consecução dos 

próprios objetivos. Chama-se direito positivo, por seu turno, o conjunto daquelas leis que se 

fundam apenas na vontade declarada de um legislador e que, por aquela declaração, vêm a ser 

conhecidas.   

d) o quarto critério se refere ao modo pelo qual o direito é conhecido pelos 

destinatários e lastreia-se na antítese ratio-voluntas: o direito natural pode ser reconhecido 

racionalmente, enquanto que o direito positivo é conhecido através de uma declaração de 

vontade alheia (promulgação); 

e) o quinto critério concerne ao objeto dos dois direitos, isto é, aos comportamentos 

regulados por estes: os comportamentos regulados pelo direito natural são bons ou maus por 

si mesmos, enquanto aqueles regulados pelo direito positivo são por si indiferentes e assumem 

uma certa qualificação apenas porque (e depois que) foram disciplinados pelo o direito 

positivo (é justo aquilo que é ordenado, e injusto o que é vedado); 

f) a última distinção refere-se ao critério de valoração das ações: o direito natural 

estabelece aquilo que é bom, o direito positivo estabelece aquilo que é útil. 

No século XX, surgiram correntes do pensamento jurídico que procuram conciliar ou 

sintetizar os pontos de vista jusnaturalista e juspositivista. De qualquer forma, a distinção em 

pauta perdeu parte de sua força após a consolidação do Estado moderno e a  incorporação dos 

direitos e liberdades fundamentais ao direito positivo (em geral, nas constituições modernas).  

De fato,está na promulgação constitucional dos direitos fundamentais uma das razões 

do enfraquecimento operacional da dicotomia entre o direito natural e positivo, provocando, 

progressivamente, a sua trivialização.  
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Segundo Luhmann, uma coisa se torna trivial quando perdemos a capacidade de 

diferenciá-la e avaliá-la, quando ela se torna tão comum que passamos a conviver com ela 

sem nos apercebermos disto, gerando, portanto, alta indiferença face às diferenças267.  

Esta trivialização dos direitos fundamentais foi precedida pela trivialização do próprio 

direito natural. Isso se deve ao fato de que todo o direito passou a ser logicamente redutível a 

direitos naturais e consequentemente, sua relevância foi ficando amortecida, gerando até 

descrédito.  

Assim, a distinção entre direito natural (direito à vida, à saúde, à liberdade) e direito 

positivo foi, primeiro, esmaecida pela distinção entre direitos fundamentais constitucionais e 

demais direitos e, depois, com a trivialização dos direitos constitucionais. A positivação 

acabou por tomar conta do raciocínio dogmático sobre o direito natural, confundido com um 

conjunto de normas naturais-racionais . 

O positivismo jurídico pode ter suas características fundamentais dadas pelos 

seguintes aspectos de forma bem simplificada: 268  

a) O direito positivo se resume em um conjunto de fatos, de fenômenos ou de dados 

sociais análogos àqueles do mundo natural. Isto é: o direito é visto como um fato e não como 

um valor. 

A partir desta compreensão,  verifica-se que pela teoria da validade do direito, este 

passa a ser válido em função exclusivamente da sua estrutura formal, prescindindo 

completamente do seu conteúdo 269;  

b)  O direito passa a ser definido em função do elemento coação. 

A coercitividade consiste na possibilidade de recurso a coação para se fazer cumprir o 

preceito da norma jurídica, se não cumprido espontaneamente270; 

c)  As normas juridicas possuem a estrutura de um comando ou imperativo, trata-se da 

teoria imperativa do direito271. 

                                                 
267 LUHMANN, Niklas. A nova teoria dos sistemas. Clarissa Eckert Baeta Neves e Eva Machado Barbosa 
Samios (org). Porto alegre: UFRGS, Goethe-Institut/ICBA, 1997. p. 56. 
268 BOBBIO, Norberto.  O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 2006. p. 131-
134. 
269 Segundo o positivismo jurídico, a afirmação da validade da norma jurídica não implica também na afirmação 
do seu valor. 
270 A coercitividade, portanto, difere da coercibilidade, pois esta apenas se refere à possibilidade de se colocar a 
disposição da autoridade pública a força material para o cumprimento da sanção pré-determinada. Sanção e 
coação não são expressões sinônimas, mas são meios de garantia de cumprimento da norma jurídica. A coação é 
aplicação forçada da sanção, que no direito privado não opera, de regra, diretamente. Enquanto que a sanção é a 
pena que se impõe ao infrator da norma pelo descumprimento do dever nela contido. (AMARAL, Francisco. 
Direito civil: Introdução. 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 60-62) 
271  “A teoria imperativista da norma jurídica está estreitamente vinculada à concepção legalista-estatal do 
direito: basta, realmente, abandonarmos a perspectiva legalista-estatal para que essa teoria não exista mais. 
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A norma juridica estabelece padrões de conduta ou organização a que os individuos se 

submetem. Na realidade, a relação entre a norma e a conduta é de subordinação e não de 

causalidade como ocorrem com as leis físicas; 

d) A teoria da legislação torna-se fonte preeminente do direito, ou seja, uma norma 

apenas será considerada válida se for produzida por uma fonte autorizada. 

Dito de outra maneira, a doutrina juspositivista das fontes é baseada no princípio da 

prevalência de uma determinada fonte do direito (a lei) sobre todas as outras272. Sendo que 

duas são as condições necessárias para a realização desta teoria: que num dado ordenamento 

jurídico existam várias fontes273 (ordenamento complexo) e que estas necessariamente se 

aloquem em planos diversos (ordenamento hierarquizado); 

e) De acordo com a teoria do ordenamento jurídico, a norma não é mais vista de forma 

como se fosse um cenário isolado, mas sim conjuntamente com outras normas jurídicas 

vigentes em uma sociedade. 

 Segundo Kant274, a concepção do direito como sistema lhe permite a ordenação e a 

regulação dos seus conhecimentos particulares quanto à averiguação das possíveis 

contradições, além de servir como instrumento permanente do saber para a solução de 

questões não solvidas.   

A idéia do sistema jurídico é justificada e baseada pelos mais elevados valores do 

direito, tais como: princípio da igualdade, justiça e segurança jurídica. Por esta razão visa a 

                                                                                                                                                           
Assim não se pode configurar como comando a norma consuetudinária, porque o comando é a manifestação de 
uma vontade determinada e pessoal, enquanto o costume é uma manifestação espontânea de convicção jurídica 
(ou, se deseja, é manifestação de uma vontade, mas indeterminada e impessoal). Do mesmo modo o esquema 
imperativista é inútil, se considerarmos, em lugar do ordenamento estatal, o internacional. Este último se 
exprime, não só mediante costumes, mas também por meio de tratados que fundam relações bi ou plurilaterais. 
Ora, os tratados são expressão de vontade determinante e pessoal, mas falta neles um outro elemento 
característico do comando, a relação de subordinação, visto que as relações internacionais são estabelecidas em 
base paritária.” (BOBBIO, Norberto.  O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio Pugliesi 
(trad). São Paulo: Ícone, 2006. p. 181). 
272 “(...) Entre as várias formas que uma regra imperativa pode assumir, a forma da lei, entendendo-se por lei 
aquela norma geral em relação aos destinatários, que é abstrata em relação à ação prevista, mas imposta por um 
ato deliberado da vontade do poder dominante. (...) Através da identificação do direito com o ordenamento 
coativo e do Estado com a força monopolizada, assiste-se também a redução de todas as fontes tradicionais do 
Direito a fonte única da Lei. (...) Enquanto o Direito, em sentido estrito, cada vez se torna mais Direito estatal, o 
Direito estatal, em sentido estrito, se torna cada vez mais Direito Legislativo.” (BOBBIO, Norberto, Nicola 
Matteucci, Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. Vol1. trad. João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. 
13º Ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010. p. 351.)  
273 “mesmo um ordenamento normativo rudimentar como o familiar é geralmente um ordenamento complexo; 
seria simples se todas as suas normas fossem diretamente colocadas pelo pai, mas, ao contrário, este muitas 
vezes delega à mãe a disciplina de certas matérias e outras vezes as normas derivam dos usos do meio social ao 
qual pertence à família.” (BOBBIO, Norberto. O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio 
Pugliesi (trad). São Paulo: Ícone, 2006. p. 181). 
274 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. 2. ed. Edson Bini (trad). Bauru: Edipro, 2088. p. 153-159. 
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traduzir e realizar a adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica,  por meio de 

dois elementos essenciais: coerência e completude. Veja275: 

A primeira nega a possibilidade de coexistência simultânea de duas normas 

antinômicas (contraditórias ou contrárias) em um mesmo ordenamento jurídico, visto que 

encontra-se implícito no próprio sistema de direito um princípio que determina a invalidade 

de tais normas neste caso.  

Enquanto que a segunda dita que o juiz poderá se valer de normas implícitas ou 

explicitamente contidas no ordenamento jurídico a fim de resolver qualquer caso que lhe seja 

submetido, não lhe sendo permitido alegar existir lacunas no direito. 

O sistema jurídico, todavia, não pode ser considerado um produto estático e fechado 

de puras conexões e interações lógicas entre os institutos, conceitos, normas e princípios 

gerais. Mas como uma totalidade social aberta e dinâmica que continuamente se renova, 

enriquece e se reconstitui. 

 

2.1. Os Sistemas Jurídicos do Direito Contemporâneo: Conceito, Estrutura e 

Fundamento  

                            

O direito inglês276 é, em essência, um direito jurisprudencial (case law – legal rule)277 

fundado sobre a common Law - direito comum a toda Inglaterra, em oposição aos costumes 

locais – e  sobre a equity law – conjunto de decisões “equitativas”. 

A comune ley encontra origem nos Tribunais Reais de Justiça, vulgarmente designados 

pelo local em que se estabeleceram a partir do século XIII, Tribunais de Westminster. 

                                                 
275 BOBBIO, Norberto.  O Positivismo jurídico: Lições de filosofia do direito. Márcio Pugliesi (trad). São Paulo: 
Ícone, 2006. p. 131-134. 
276 “Estruturado de forma diferente, o Judiciário britânico possui três instâncias e um sistema que dificulta 
apelação. A primeira é formada pelas County Courts e High Courts, que funcionam em cidades e vilarejos. A 
diferença básica entre elas é que as ações de pequeno valor, small claims (pequenas causas), são impetradas 
geralmente nas County Courts, enquanto as de maior valor vão para as High Courts. Essas decisões são proferidas 
por apenas um juiz. Já a 2ª instância é formada pela Court of Appel (Tribunal de Apelação). É preciso obter uma 
autorização para recorrer e segundo o livro, o preço que se paga é alto. A última instância é a House of Lords. Se 
compararmos com o Brasil, esta representa o Supremo Tribunal Federal, porque julga assuntos de importância 
especial. Mas a House of Lords não trata de assuntos constitucionais. A mais antiga democracia formal do mundo 
tem até um rei (ou rainha), mas não tem constituição escrita. Para controlar os processos, não existe o direito de 
recorrer, deve-se solicitar uma permissão. Apenas os recursos finais vão parar na House of Lords ou Court of 
Appel, um número baixo se compararmos com o Brasil. Logo, não há tantas possibilidades de ingressar com 
recursos e embargos como existe no Brasil, por isso a fórmula da conciliação faz tanto sucesso por lá”. (O 
Processo Civil na Inglaterra. Disponível em: <http://supremoemdebate.blogspot.com/2010/03/o-processo-civil-
na-inglaterra.html>. Acesso 5 maio 2011.) 
277  “No direito inglês, elaborado pela jurisprudência, a legal rule representa algo diferente da regra do direito 
(romano), sistematizada pela doutrina ou enunciada pelo legislador, a que nós estamos habituados; situa-se a um 
nível de generalidade menor do que a nossa regra do direito.” (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito 
contemporâneo. trad. Hermínio. A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 383). 
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Em termos práticos, tais tribunais, inicialmente, não se encontravam aptos para 

administrar a justiça no que diz respeito à totalidade de litígios que emergiam no reino, 

mesmo que fosse através de recurso. A sua intervenção se limitava a somente três categorias 

de matérias: finanças reais, propriedade e/ou posse imobiliária e condutas criminosas que 

ameaçassem a tranqüilidade pública278 279. 

Durante muitos anos, tais questões, de competência dos Tribunais Reais, eram 

previstas na lista denominada brevia de cursu280 (listagem de casos em que o writ era 

automaticamente concedido). Mas, somente com o passar do tempo, os Tribunais passaram a 

ampliar o seu rol de competência, utilizando-se de outra técnica: “o autor, num ato 

introdutório de instância (declaration), expunha pormenorizadamente os fatos da causa (case) 

e pedia aos juízes reais, em consideração por estes fatos, que aceitassem julgar o litígio” 281. 

Essas novas ações, nas quais os magistrados admitiram a sua competência, denominaram-se, 

por essa razão, de super casum (actions on the case).282 

Embora o auge da common law tenha ocorrido em pleno século XIII, seu processo 

estritamente formalista deu ensejo à criação de um estado de dúvidas e incertezas, pois não 

pode desenvolver-se com liberdade suficiente para satisfazer as necessidades da sociedade e 

acompanhar as evoluções da época283. 

Diante dessa insuficiência da common law, surge na Inglaterra um sistema “rival” 

chamado de equity law284, haja vista que inúmeros casos eram privados de serem apreciados 

pelos Tribunais de Westminster, ou quando apreciados, também não lhes eram dados uma 

solução justa. Neste caso, a parte perdedora, naturalmente, tentava alcançar ‘o justo’ através 

do recurso direto ao rei. 

Dito de outra forma, desde o século XIV, em razão da não possibilidade de se obter 

justiça pelos Tribunais Reais ou pelo grande descontentamento a solução dada a algumas 

causas por esses mesmos tribunais, o povo passou a se dirigir diretamente ao rei a fim de 

solicitar a sua intervenção. O recurso, em semelhante caso, era encaminhado diretamente ao 

                                                 
278  Ibid. p. 360. 
279 Até 1875, portanto, eram vistos, tecnicamente, como tribunais de exceção, não abrangendo, até esta data, um 
direito para todos os indivíduos. (Ibid). 
280 “(...) foi necessário, antes de fazê-lo, ter em conta considerações de oportunidade, pelo que o número de casos 
em que o writ era automaticamente concedido (brevia de cursu) não sofreu acentuado aumento; a primeira 
relação destes, estabelecida em 1227, compreende apenas 56 fórmulas-padrão, e elas serão apenas 76 em 1832, 
data em que o sistema foi profundamente reformado.” (Ibid. p. 362). 
281  Ibid. p. 362-363. 
282  Ibid. p. 363. 
283 “Como acontecera em Roma com o direito civil antigo, na época clássica, que se viu suplantado pelo direito 
pretoriano.” (Ibid. p. 370). 
284  Assim como o direito pretoriano seria rival do antigo direito civil romano. (Ibid. p.370). 
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Chanceler e se este o julgasse oportuno, o transmitia para o rei, o qual perquiria por meio de 

seu conselho resolver o conflito. 

Nesse caso, a súplica por justiça ao rei dependia da solicitação do writ ao Chanceler 

(oficial da coroa), mediante o pagamento de taxas à chancelaria. Sendo também possível, 

dirigir-se diretamente aos juízes através de queixas ou petições (querela, billa). 

Todavia, a tarefa de se obter tanto da Chancelaria real quanto dos juízes a autorização 

para o writ ou o julgamento da ação intentada – no sistema da common law - era bastante 

árdua, pois285: “todos os litígios submetidos aos Tribunais Reais ingleses surgem, na 

Inglaterra, como sendo, em certa medida, questões de direito público286. 

O rei e o seu respectivo Conselho, diante desse novo quadro, ou seja, diante da rigidez 

desse sistema, delegaram ao Chanceler a sua autoridade, constituindo-o como um verdadeiro 

juiz autônomo.  

Ao lado das regras da common law, fruto dos Tribunais de Westminster, surgem, por 

conseguinte, as decisões equitativas (equity law), obra exclusiva do Tribunal da Chancelaria 

(jurisdição especial). Essas se tornaram, em resumo, legítimas adjunções ou corretivos aos 

princípios “jurídicos” criados por aquelas287.  

Em decorrência do grau de unidade e coesão das decisões e/ou soluções da equity law, 

com o passar dos séculos, essas adquiriram para si a qualidade de “normas jurídicas” como as 

da common law, segundo preceitua René David: “A equity parece-lhes um conjunto de regras 

que vieram corrigir historicamente o direito inglês, e que constituem hoje uma peça integrante 

deste.”288 

Mas foi, somente, através Judicature Acts de 1873-1875, que o legislador passou a 

permitir que todos os tribunais superiores se determinassem em conformidade ao direito e 

segundo a equity. 289 

                                                 
285  Ibid. p. 368.  
286 “O aspecto “direito público” do direito inglês aparece na técnica particular do writ, que marca o começo da 
ação diante dos tribunais, não se reduzindo a uma simples autorização de agir dada ao autor. Apresenta-se, 
tecnicamente, como uma ordem dada pelo rei aos seus agentes, para que estes ordenem ao demandado agir de 
acordo com o direito, satisfazendo assim a pretensão do demandante. Se o demandado se recusa a obedecer, o 
demandante agirá contra ele. A sua ação será justificada diante do Tribunal Real, menos pela contradição que lhe 
opõe à pretensão do autor do que pela desobediência, que lhe é imputada, a uma ordem da administração. O 
processo inglês é de direito público” (Ibid. p. 368-369). 
287  “A rigidez da common law, sistema de direito positivo ligado a considerações de processo, tornou necessária 
a elaboração de regras, na Inglaterra, ditas regras de equity, destinadas a completar e corrigir a common law.” 
(Ibid. p. 46.) 
288 (Ibid). 
289  “A antiga dualidade dos processos é hoje evitada; os princípios da common Law e as regras da equity podem 
ser invocados e postos a funcionar perante uma jurisdição única e em uma única ação. Neste sentido fala-se da 
“fusão da common Law e da equity” operada pelos Judicature Acts de 1873-1875.” (Ibid. p. 394).  
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As duas categorias de regras não comportavam qualquer contradição, antes de 1875, 

“mas a solução de um processo podia ser diferente, conforme o tribunal chamado para 

resolver o conflito”.290 

Em tempo anterior a equity, o direito inglês foi ordenado sem qualquer preocupação 

lógica diante das formalidades de seu processo, sendo que somente após a abolição do antigo 

sistema, foi possível racionalizá-lo no sentido organizacional e operacional. 

As aplicações jurisprudenciais dão origem a regras que nascem da própria ratio 

decidendi 291 292 das decisões tomadas pelos tribunais superiores da Inglaterra. 

Entretanto, “a legal rule inglesa coloca-se ao nível do caso concreto em razão do qual, 

e para cuja resolução, ela foi emitida” 293, isto é, sua regra busca, de forma imediata, a dar 

solução a um litígio294. 

Os princípios gerais não se encontram preestabelecidos em corpus júris civilis 

(códigos), diferentemente dos códigos do continente europeu, pois segundo os ingleses, tais 

fórmulas gerais qualificam-se mais como preceitos morais do que propriamente regras 

jurídicas. E só em algumas situações, a legal rule pode se tornar tão essencial e necessária que 

irá ser alvo da intervenção simplificadora do legislador. 

Seu “sistema aberto” comporta um método que permite resolver uma gama de 

questões e/ou conflitos, mas não comporta regras essenciais que possam ser aplicadas em 

todas as circunstâncias, ao contrário dos direitos romano-germânicos. 

A técnica do direito inglês, por conseguinte, não se reduz à interpretação de regras 

jurídicas, mas sim em alcançar a legal rule adequada a casuística por meio de outras já 

estabelecidas.  

                                                 
290 Ibid. 
291  “A ratio decidendi constitui uma regra jurisprudencial que se incorpora no direito inglês e que deve, a este 
título, ser seguido no futuro.” (Ibid). “O termo ratio decidendi, utilizado na Inglaterra, ou holding, mais comum 
nos EUA, simboliza então a fundamentação jurídica declinada pelo órgão jurisdicional como sustentáculo de sua 
decisão. O porquê de pronunciar-se em um sentido e não em outro. Segundo aponta a doutrina, ‘ a ratio 
decidendi é composta: a) da indicação dos fatos relevantes da causa (statement of material facts), b) do 
raciocínio lógico jurídico da decisão (legal reasoning) e c) do juízo decisório (judgement).” (FUX, Luiz (Coord). 
O novo Processo Civil Brasileiro: Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 481.)   
292 “O juiz não esclarece, no acordão, qual é a ratio decidendi; esta será determinada posteriormente por um 
outro juiz, que examinará se o acordão é ou não um precedente aplicável ao litígio que estiver julgando.” 
(DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Hermínio. A. Carvalho (Trad.). 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 430). 
293  Ibid. p.408. 
294 Por exemplo: “os juristas da família romano-germânica interrogam-se, no caso dos contratos celebrados entre 
ausentes, se convém aceitar a teoria da emissão ou da recepção: celebrar-se-á o contrato quando a aceitação é 
enviada ou quando é recebida pelo oferente? Esta maneira de colocar a questão, afigura-se, do ponto de vista de 
um jurista inglês, muito geral; regras diferentes podem parecer justificadas desde que haja a preocupação de fixar 
a data ou determinar o lugar onde o contrato é concluído ou, ainda, desde que o contrato seja concluído através 
de recurso a um intermediário (a administração dos correios) ou de modo direto (por telefone ou fax). (Ibid. p. 
409-410). 
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A função do magistrado, em termos gerais, está intimamente ligada à técnica das 

distinctions 295 296, ou seja, em apenas administrar a justiça e não interpretar regras jurídicas. 

Quanto ao direito de origem legislativa (statue law), suas disposições só são 

plenamente assimiladas  ao sistema do direito inglês apenas quando forem reafirmadas – por 

vezes alteradas – pelos tribunais da common law, impossibilitando uma codificação “à 

maneira francesa na Inglaterra.”297 298.  

Em outros termos, os juízes irão aplicar as leis, mas essas somente serão 

definitivamente admitidas e plenamente incorporadas no seu direito quando tiver sido 

aplicada e interpretada pelos tribunais através da análise casuística das questões. 

Esse tipo de estruturação e organização funcionais permite que a lei, no sentido lato 

sensu, apenas traga corretivos e adjunções aos princípios gerais do direito estabelecidos pela 

jurisprudência, mas nelas não se encontram inseridas tais normas jurídicas. 

Os Tribunais Superiores de justiça são os verdadeiros responsáveis pela elaboração da 

common law e da equity. Suas decisões, de grande alcance,299 constituem precedentes que são 

                                                 
295 Esta técnica leva em conta os fatos de cada espécie e considera com cuidado as razões que existem para 
distinguir a situação que hoje se apresenta das que foram apresentadas no passado. Ela se opõe à técnica da 
interpretação. (Ibid. p. 411). “Em outros termos, há uma referência ao precedente, contudo, ressalta-se que por 
causa de uma peculiaridade a regra deve ser reformulada para se adaptar a esta nova circunstância, em virtude de 
uma peculiaridade existente no primeiro caso que não existia no segundo caso. Chega-se à conclusão de que a 
situação fático-jurídica é distinta da anteriormente decidida. Nesse caso, a regra do precedente não é 
abandonada, mas reformulada, levando em consideração características do caso específico. (...) dificilmente 
haverá uma identidade absoluta entre as circunstâncias de fato envolvidas no julgamento e no caso que deu 
origem ao precedente. Nesse caso, se o caso concreto revela alguma peculiaridade que o diferencia do 
paradigma, ainda assim, é possível que a ratio decidendi extraída do precedente lhe seja aplicada.” (FUX, Luiz 
(Coord) . O novo Processo Civil Brasileiro: Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 538). 
296 Enquanto que o “O overruling consiste no mecanismo utilizado para que se reconheça a existência de 
fundamento para o abandono do precedente anteriormente utilizado, por haverem sido alteradas as razões que 
autorizam a sua decisão. (...) É o afastamento do precedente e a declaração que esse foi superado.” Já o 
overriding ocorre quando “o tribunal limita o âmbito de incidência do precedente, em função da superveniência 
de uma regra ou princípio geral. (...) Na verdade é uma espécie de revogação parcial.” (Ibid. p. 537-538). 
297  Ibid. p. 412-413. “O que há no sistema em questão é que, para fins de aplicação do direito, a lei desempenha 
papel secundário, eis que se dá maior importância à denominada norma singular e concreta, em face da norma 
geral e abstrata. O local propício de interpretação do direito é o judiciário, através de seus juízes, através das 
chamadas ‘doutrina judiciária’, em oposição à doutrina dos juristas ou professores de direito. A lei somente é 
reconhecida, no âmbito do judiciário, depois de ter passado pelo crivo de um juiz, transformando a norma 
abstrata em norma concreta. Discute-se, assim, nas jurisdições da common law o valor ou poder do precedente. 
Há alguma diferença neste particular entre os países que adotam o sistema.” (Ibid. p. 535). 
298 “Constataremos também que, em diversos países da common Law, em que a fórmula de codificação, segundo 
o exemplo francês, foi adotada (Estados Unidos, Índia), os códigos que foram promulgados não conseguiram 
tornar-se a base do direito, tal como são para nós os códigos napoleônicos.” (DAVID, René. Os grandes sistemas 
do direito contemporâneo. trad. Hermínio. A. Carvalho. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 412). 
299 “Na Inglaterra, berço do sistema, a hierarquia das jurisdições desempenha papel primordial no que se refere 
ao poder do precedente: (i) as decisões precedentemente tomadas por uma jurisdição de nível superior vinculam 
todas as jurisdições inferiores; (ii) a Alta Corte não é estritamente vinculada às suas próprias decisões, mas as 
divergências são evitadas; (iii) após 1966 a Câmara dos Lordes é livre para divergir das suas próprias decisões, 
mas isso só ocorre excepcionalmente; (iv) nenhuma jurisdição é vinculada a decisões que lhe são inferiores ou 
estrangeiras ( exceto a Título persuasivo).”  (FUX, Luiz (Coord). O novo Processo Civil Brasileiro: Direito em 
expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 535) 
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observados e estudados a fim de se conhecer qual é o direito na Inglaterra300, ou seja, a função 

da jurisprudência não foi só a de aplicar, mas também as de destacar as regras do direito. 

Logo, a lei acaba sendo rapidamente submersa “por uma massa de decisões 

jurisprudenciais, cuja autoridade se substitui a dos textos legais” 301. As ricas e férteis 

decisões, que visam a resolver um ponto pormenor, passam a ditar o espírito da lei.302 

Alguns juízes, a partir de então, começaram a encarar de forma diferente certas 

doutrinas da common law, já que lhes foram apresentada a possibilidade de aplicar as regras 

da equity, passando a desenvolver princípios de equidade (a new equit).  

Isto é, a equity law permitiu a esses magistrados a aplicação da razoabilidade e 

judicialidade303 em suas decisões. Dando-lhes a oportunidade de criar novas legal rules que 

ultrapassem os litígios por elas submetidos. 

Enquanto outros juristas continuaram a pronunciar que tal função era restrita ao 

parlamento, e que as seguranças das relações jurídicas e a supremacia do direito seriam 

ameaçadas se, sob o pretexto da equidade, os juízes aceitassem colocar em discussão as regras 

de direito estabelecidas. Por esse motivo, evita-se na Inglaterra o emprego da palavra equity, 

para designar equidade, utilizando-se no seu lugar palavras que se referem à justiça, tais 

como: justice, de fairness ou de good conscience.304 

O costume ocupa um papel ainda mais secundário do que a lei, eis que precisa ser 

considerado imemorial e incontestado para que os magistrados, de forma válida, possam levá-

lo em conta. A única exceção a essa regra seria o mercantile customs – costumes de ordem 

comercial – que são com muita frequência admitidos pelos juízos.305 

O direito inglês não é um direito consuetudinário, embora a common law tenha criado 

algumas de suas regras por meio dos vários costumes em vigor. O processo de constituição da 

common law consistiu em elaborar um direito jurisprudencial, fundado sobre a razão, 

substituindo o direito da época anglo-saxônica, apoiado sobre o costume306. 

                                                 
300 “A maior parte dos assuntos é resolvida, no entanto, fora da alçada daqueles tribunais, por jurisdições 
inferiores ou organismos “quase-judiciários”, mas estes não participam do “poder judiciário” e as sentenças que 
proferem têm seu interesse limitado à espécie por eles julgada.” (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito 
contemporâneo. trad. Hermínio. A. Carvalho. 4ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 417). 
301 Ibid. 
302 “Só em presença destas decisões, o jurista inglês saberá verdadeiramente o significado da lei, porque, só 
então, encontrará a regra de direito sob o aspecto que lhe é familiar, o da regra jurisprudencial.” (Ibid. p. 434). 
303 Digo, termo correlato à justiça. 
304  Ibid. p. 375. 
305 SÉROUSSI, Roland. Introdução ao direito inglês e norte-americano. Renata Maria Parreira Cordeiro (Trad.). 
São Paulo: Landy, 2006. p. 36.   
306 DAVID, op.cit., p. 435. 
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É importante observar que na Inglaterra não existe, junto aos tribunais de justiça, o 

Ministério Público, como agente representante do Poder executivo, pois a existência de tal 

órgão seria inconciliável com a autonomia do Poder Judiciário. 

Paradoxalmente, a Inglaterra, atualmente, vem se afiliando a um sistema 

complementar de regras prescritas pelo legislador, de certo modo análogo ao sistema francês, 

eis que o controle do Judiciário proativo no gerenciamento da justiça civil são impostos pelo 

parlamento, no exercício do seu poder soberano de legislar. 307 308 

Tal controle pode determinar procedimentos distintos, daqueles que busquem 

judicialmente a regra do direito a ser aplicada, para resolver os litígios pela administração309. 

“O novo direito pode constituir, de fato, um direito da administração (law of administration), 

por oposição ao direito dos juristas (lawyer’s law), embora seja a segunda expressão adotada 

pelos autores ingleses.” 310  

Para decidir, portanto, os magistrados usam como base além do sistema de precedentes 

(Common Law) as leis escritas como a Civil Procedural Rules (Código de Processo civil – 

CPR- que entrou em vigor em 1999)311, com o intuito de tornar a Justiça Civil mais acessível 

ao cidadão comum, lhe proporcionando soluções ágeis e precisas na dissolução de conflitos. 

As CPR312 313 como a mais ampla fonte de regras processuais apresenta cinco 

objetivos, segundo Neil Andrews314: acelerar a justiça civil, tornar o processo civil mais 

                                                 
307 “Déirdre Dwyer relata que no regime anterior às CPR, o processo civil na Inglaterra era conduzido como um 
jogo, seguindo-se rigidamente as regras, apesar de frequentemente produzir consequencias injustas.” (FUX, Luiz 
(Coord). O novo Processo Civil Brasileiro: Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 96). 
308 Digo, ao se exigir um judiciário proativo e o dever de cooperação das partes, foi a forma que a CPR 
encontrou para romper com a lógica adversarial (adversarial system) que até então se instalava na Inglaterra, a 
qual foi apontada como o principal motivo pela morosidade do Judiciário naquele país. 
309  “É fato que não existe na Inglaterra uma hierarquia de jurisdições administrativas opostas às jurisdições da 
ordem judiciária.” (Ibid. p.437) 
310  Ibid. p. 435. 
 “É este novo direito que, frequentemente, interessa mais diretamente aos particulares (direito de pensões, da 
previdência social, etc.) e igualmente a economia inglesa (direito econômico), mais que o direito cuja aplicação 
continua inteiramente nas mãos dos juristas e das jurisdições tradicionais.” (Ibid. p. 436). 
311 Até abril de 1999, havia dois conjuntos de regras: O RSC (do inglês Rules of the Supreme Court, esta corte, 
neste contexto, representa a High Court e a Court of Appeal, ambas criadas sob os Supreme Court of Judicature 
Acts de 1873 e 1875 da Supreme Court) e o CCR (do inglês Country Court Rules). Porém, desde 26 de abril de 
1999, passou a existir um único conjunto de regras, as CPR, aplicáveis à High Court, às Country Courts e à 
Court of Appeal. (ANDREWS, Neil. O moderno Processo Civil: formas judiciais e alternativas de resolução de 
conflitos na Inglaterra. Trad. Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p.41.) 
312 A primeira parte das CPR, chamada de “Objetivo Preponderante”, obriga os tribunais a atribuírem igual 
respeito e oportunidade a ambas as partes, a adequar o procedimento de forma a que ele reflita a importância ou 
o valor do caso, a manter a disciplina do tempo e concentrar as energias do tribunal e das partes nas 
características individuais de cada processo. Os advogados não mais controlam o ritmo da preparação para a fase 
pré-trial. Em vez disso, eles são obrigados a cooperar com o tribunal num “empreendimento misto” para lidar 
com os casos de forma justa (as partes não podem mais ignorar as regras e diretrizes dos prazos, e são 
requisitadas a ajudar o tribunal a ir além do objetivo preponderante). No julgamento, os juízes tomam decisões 
sozinhos, sem a assistência dos colegas ou jurados. Sendo que, continua a ser necessário haver autorização para 
apelar. (Ibid. p.319-320). 
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acessível ao cidadão comum, simplificar a linguagem do processo civil, promover uma 

solução rápida e finalmente, tornar o julgamento dos litígios mais eficientes e menos 

onerosos, “evitando excessos e fazendo com que se recorra menos aos expedientes 

processuais” 315. 

O poder desse novo pensamento processual garante, por conseguinte, que o processo 

se desenvolva conforme a razão, eis que o juiz definirá prazos e os seus procedimentos 

adequados, cabendo as partes, neste caso, apenas observá-las. 

Na Inglaterra de hoje, diante desse novo quadro, a lei passa a assumir uma importância 

fundamental, entretanto, o direito inglês continua a ser jurisprudencial por três razões: 

Primeiro, porque a jurisprudência continua a orientar o seu desenvolvimento em 

diversos campos de ação, tais como: os setores econômico e o social. 

Segundo, porque a codificação envolve mais o aspecto procedimental e não o direito 

material em si. 

Terceiro, porque se encontram presos a tradição, eis que habituados a séculos de 

domínio de jurisprudência. 

Já na estrutura norte-americana, o povoamento originariamente inglês (treze colônias) 

e a língua inglesa contribuíram para o triunfo da common law no país, pelo menos no que diz 

respeito aos seus conceitos, as formas de raciocínio e as teorias das fontes. Não obstante deter 

caracteres particulares em relação à common law inglesa. 

Os Estados Unidos conseguiram lhe imprimir uma considerável originalidade em 

decorrência das gritantes diferenças existentes entre os dois países: enquanto que eles 

                                                                                                                                                           
313 “Na Inglaterra, a adoção de um dentre os três ritos legais (small claims track, fast track e multi track) fica 
apenas, em princípio, submetida a parâmetros legais (Civil Procedure Rules, 26.8), como o valor e a 
complexidade da causa. O juiz e as partes devem se reunir em um estágio inicial do processo para selecionar, 
dentre os procedimentos legalmente previstos, aquele mais apropriado, bem como fixar um calendário processual 
para cada um dos atos do rito, observando a complexidade das questões, de fato ou de direito, a prova a produzir, 
o número de litigantes, o volume de prova oral, a relevância da causa para pessoas não participantes do processo. 
As CPR trazem, nas regras 3.1, um rol de poderes (power of management) que o juiz tem sobre a marcha 
processual, podendo suspender a totalidade ou parte de qualquer procedimento ou julgamento, adiar, ou 
antecipar audiências, alargar, ou encurtar o tempo de cumprimento de qualquer regra (ainda que após o 
encerramento do prazo), bem como tomar qualquer outra medida, ou emitir qualquer outra ordem com a 
finalidade de gerir o processo e promover o seu objetivo primordial. Esse objetivo primordial é definido na regra 
1.1 das CPR: permitir ao Judiciário lidar com os casos de forma justa, o que exige que as partes estejam em 
igualdade de condições e que o processo seja econômico, célere, além de adequado às peculiaridades do caso. A 
regre 1.4 determina, ainda, que o objetivo primordial deve ser promovido com um gerenciamento ativo dos 
casos. O actvive case management dá ao magistrado, dentre outros poderes, o de não realizar determinado ato se 
os seus benefícios não compensarem seus custos.” (FUX, Luiz (Coord). O novo Processo Civil Brasileiro: 
Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 95.) 
314  Ibid. p.45. 
315  Ibid. 
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adotaram como forma de governo a República e o sistema de governo o Presidencialismo, a 

Inglaterra adotou a Monarquia Parlamentarista.  

Eles representam um Estado Federal, no qual há necessidade de conciliar interesses 

nacionais e particularismos dos seus Estados, a Inglaterra, por sua vez, sempre figurou como 

uma nação unitária e muito centralizadora quanto à administração de sua justiça.  

Por fim, eles sempre repudiaram o jugo colonial e “os imigrantes, de múltiplas raças, 

que vieram procurar neste país uma nova pátria” 316 dando pouca importância “as tradições 

muito antigas” 317, ao passo que a Inglaterra colore-se constantemente por meio da tradição. 

Desde o advento da soberania americana, em 1776, o seu direito passou a se 

desenvolver de forma livre ao inglês318. Encontra-se dele afastado por toda a distância que 

separa a vida da civilização americana da inglesa, pois: 

 
O país de duzentos milhões de habitantes, poderosamente industrializado, 
transformado na primeira e mais rica potência mundial, já nada tem de comum com 
a recortada costa atlântica, povoada por meio de três milhões de habitantes, que 
conquistou sua independência há duzentos anos.319 
 

Os Estados Unidos da América, de acordo com Roland Séroussi320, têm afirmado com 

força dois princípios gerais de regras de competência: o primeiro, presente na décima emenda 

à Constituição Federal, assevera que a competência legislativa das autoridades federais é 

exceção, enquanto a dos Estados é a regra. Veja a transcrição da emenda: “Os poderes que a 

Constituição não delega aos Estados Unidos, e que não proíbe que os Estados exerçam, são 

reservados a cada um dos Estados, respectivamente, ou ao povo.” 

O segundo princípio prevê a competência residual dos Estados. Através dele é possível 

assinalar que aos Estados não se permitem legislar contra o espírito da Constituição, ainda que 

ausente a lei federal, e nem provocar entraves ao comércio interestadual. A eles cabem, 

portanto, elaborar disposições que se aditem às do direito federal ou apenas preencher a 

lacuna deste. 

Quanto à organização judiciária americana, sua dupla hierarquia é demarcada pelas 

esferas: federal321 e estadual322. Entretanto, sua divisão de competência não guarda 

                                                 
316 DAVID , op.cit., p. 456-457. 
317 Ibid. 
318 “Devemos acrescentar ainda a influência das escolas de direito, que apenas conheceram uma verdadeira 
expansão depois da Guerra de Secessão (1861-1865), mas que, desde o início da independência, vêm 
contribuindo para a formação de especialistas, mediante um ensino fundado na common law.” (Ibid). 
319 Ibid. p. 455. 
320 SÉROUSSI, op.cit., p. 88-89. 
321  “As próprias jurisdições federais são múltiplas. Podem ser divididas em dois grupos. Umas são as jurisdições 
federais tradicionais, as que se podem classificar como jurisdições federais de direito comum. Na base, elas 
comportam tribunais de distrito; contra as decisões destes tribunais é possível um recurso para os Courts of 
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semelhança com a competência legislativa do Congresso. Basta que a natureza do litígio 

envolva a Constituição ou lei federal e/ou as partes sejam naturais de Estados diferentes, para 

que a jurisdição federal avoque para si a apreciação e julgamento do pleito.  

Ainda que haja um Supremo Tribunal dos Estados Unidos, este só conhecerá da 

questão se ela fizer periclitar um princípio fundamental enunciado pela Carta ou lei federal, 

pois, do contrário, a decisão da jurisdição estadual será definitiva, não passível de recurso323. 

Em suma, não existe uma common law federal, pois essa é fruto dos seus cinquenta 

entes da federação, salvo nas matérias que são de competência legislativa próprio das 

autoridades federais324 325.  

Embora as leis possam ser diferentes entre os Estados, não significa que os direitos 

sejam independentes e inteiramente estranhos uns aos outros. As suas normas jurídicas são, 

em sua maioria, compatíveis em espírito e no texto, graças, sobretudo, à redação de projetos 

e/ou modelos de leis “muitas vezes adotados quase sem retoques ou levemente emendados em 

função das necessidades locais” 326. 

Se porventura não existir um precedente em determinado ente federado, seus juízes 

devem analisar, em seguida, as decisões dos quarenta e nove outros membros. Portanto, ainda 

                                                                                                                                                           
Appeals; contra as decisões dos Courts of Appeals é ainda possível um recurso para o Supremo Tribunal dos 
Estados Unidos (U.S. Supreme Court). (...) Além desta hierarquia, existem tribunais federais especiais criados 
por leis federais diversas: jurisdições substitutivas das jurisdições do Estado no distrito ou territórios federais, 
jurisdições competentes no caso em que a responsabilidade do Estado está comprometida (U.S. Court of Claims), 
jurisdições competentes em matéria fiscal, em matéria alfandegária ou em matéria de licenças e patentes. Estes 
tribunais têm as vezes competência exclusiva; em outros casos, o autor pode escolher esse tribunal especial e o 
tribunal de distrito. Assim, em matéria fiscal, o contribuinte pode agir seja diante do tribunal de distrito, seja 
diante da Court of Claims, seja diante da Tax Court”. (DAVID, op.cit., p. 480-481.) 
322 “A hierarquia normal comporta três graus; um Supremo tribunal, um tribunal de recurso e uma jurisdição de 
primeira instância; entretanto, em pouco mais de um terço dos Estados não existe tribunal de recurso 
intermediário, havendo, portanto, dois graus de jurisdição. O tribunal colocado no topo da hierarquia chama-se, 
em trinta e nove Estados, Supremo Tribunal, e nos demais possui outra denominação (Court of Errors, em 
Connecticut)”. (Ibid. p. 481.) 
323 “A organização judiciária dos Estados Unidos comporta, por um lado jurisdições feitas e, por outro lado, 
jurisdições dependentes dos Estados. Diferentemente daquilo que se passa em numerosos Estados federais 
(Alemanha Federal, Austrália, Canadá, Suíça, União Soviética), onde apenas se encontra uma jurisdição federal 
no cume da hierarquia, os Estados Unidos adotaram um sistema completamente diverso: os pleiteantes podem, 
em numerosos casos, desde logo submeter à apreciação dos litígios em primeira instância às jurisdições 
federais”. (Ibid. p. 479.) 
324 “Não existe common law federal: esta fórmula significa apenas que as jurisdições federais não estão 
autorizadas a criar um sistema de direito próprio; elas devem sempre julgar, quando não existe lei federal, 
aplicando o direito de um Estado.” (Ibid. p. 471.) 
325 “Não existe common law federal. Esta fórmula afirmada no acórdão Erie R. R. Co. v. Tompinks, não tem um 
alcance absoluto; pode acontecer que exista uma common law federal em certas matérias que são da competência 
legislativa das autoridades federais. Existe, por exemplo, uma lei federal sobre marcas e patentes. Considera-se 
que, nestas matérias, o direito federal “ocupou inteiramente o terreno”, fazendo desaparecer a autonomia dos 
Estados; mesmo fora da estrita aplicação das disposições legislativas, admite-se a formação de uma common law 
federal, e até que ela se estenda a certas matérias anexas, como a concorrência desleal.” (Ibid.  p. 468.) 
326 SÉROUSSI, op.cit., p. 89. 
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que não vigore uma common law federal, as common laws dos diferentes Estados em muito se 

assemelham.327 

 E acaso haja duas decisões distintas e contraditórias pronunciadas por Estados 

também distintos, resolver-se-á a contradição pelo acórdão de melhor fundamentação (good 

law), “mas nunca se admitirá o indício de uma diferença existente entre a common law deste 

ou daquele Estado”328. 

A própria natureza descentralizada do sistema judiciário americano329 e sua evolução 

histórico-social limitam o “absolutismo” dos precedentes anteriores. Na realidade, essa fonte 

maior não é erigida como regra incontestável, eis que a common law, a todo instante, vem 

transmudando-se, isto é, vem sofrendo rápidas mutações.  

Os juízes dos Estados e integrantes dos Tribunais superiores não enxergam nos seus 

próprios precedentes (stare decisis) uma condição sine qua non para resolução dos demais 

conflitos futuros. Por isso que, tecnicamente, em matéria de decisões judiciais vinculantes, o 

seu direito não encontra o mesmo rigor daquele aplicado na Inglaterra. 

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos adapta a interpretação da Constituição 

Federal (jurisprudência) às correntes de pensamento e às necessidades econômicas do mundo 

moderno. Enquanto que os Supremos Tribunais dos Estados buscam alinhar seus precedentes 

com a corrente dominante que prevaleceu noutros Estados, restabelecendo assim a unidade da 

common law nos Estados Unidos da América.  

O direito jurisprudencial americano vem de encontro ao fenômeno da codificação 

(consolidated laws e/ou Revised Laws)330, o qual passa, assustadoramente, a ganhar influência 

e prestígio em muitos Estados, reforçando o caráter disperso e pouco hierárquico das suas 

fontes de direito.  

Existem, assim, códigos civis, penais, de processo civil e de processo penal em alguns 

Estados americanos. Todavia, diferentemente nos países da família romano-germânica, eles 

                                                 
327 “Uma verdadeira comunidade de precedentes tirados dos princípios de common law está muito presente, 
como atestam desde 1993 os Restatements of the law (novas exposições do direito) que servem para expor as 
regras de direito adotadas pela maioria dos juízes dos Estados e, em anexo, as posições minoritárias. Esses 
trabalhos de síntese – sobre contratos, os delitos civis, os conflitos de lei etc. – são realizados pelo American Law 
Institute, organismo privado composto de juízes, de profissionais e de professores de direito eméritos.” (Ibid. p. 
90) 
328 DAVID, op. cit., p. 473. 
329  Não só existem jurisdições próprias para cada Estado, mas também uma multiplicidade de jurisdições 
federais em todo território da União e não apenas na capital federal. Diferentemente da justiça inglesa, a 
concentração do Poder Judiciário em Londres é o fator que tem sido decisivo na elaboração da common law 
inglesa. (Ibid. p. 484.) 
330 No direito federal, elas são denominadas de Unidet States Code Annotated (U.S.C.A). (Ibid. p. 506.) 
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são reduzidos à simples obras de compilação de leis331. E visam apenas a classificar as suas 

normas jurídicas vigentes nos planos federal e estadual, com exclusão da common law, pois: 

“presume-se que o objetivo do legislador, no código, seria reproduzir a regra anterior, 

proposta pela jurisprudência. A lei não tem sentido enquanto não for interpretada pelos 

tribunais.” 332 

Mas é, sobretudo, a sua Constituição escrita que “representa a pedra angular de todo o 

sistema político norte-americano” 333, já que não se trata de uma mera carta política e sim o 

próprio ato de fundação do seu país334 335. Além de determinar a organização judiciária, ela 

limita as prerrogativas concedidas as autoridades federais e, expressamente elenca alguns 

“direitos naturais” dos cidadãos. 

O sistema da civil law , por sua vez, se encontra, no momento presente, disperso pelo 

mundo inteiro e, particularmente, ganhou força em toda América Latina, no Japão, na 

Indonésia e numa grande porção da África. Essa expansão foi fruto em parte da colonização, 

mas também teve a influência das facilidades oferecidas pela técnica jurídica da 

codificação.336 

A sociedade, entre os séculos XII e XIII, com o renascer das cidades e do comércio, 

retomou a consciência de que somente o direito, fundado na razão, poderia assegurar a ordem 

e a segurança necessárias ao progresso 337.  

A importância do direito havia-se perdido na Europa após a decadência do Império 

Romano, pois, naquela época, confiava-se mais na conciliação e em soluções de paz, do que 

no direito, ou seja, mais na equidade, do que na regra jurídica.338 

Sua eclosão de modo algum decorreu de um poder político ou da centralização 

operada por um governo soberano, mas sim como obra da própria comunidade de cultura.  

Isto é, o sistema de direito romano-germânico surgiu e continuou a ter existência, 

independentemente, de qualquer intenção política. Diversamente do “cordão umbilical” da 

                                                 
331  “A situação é diferente apenas no Estado de Louisiana, onde continuam as ligações com a tradição romano-
germânica. O Estado de Louisiana singulariza-se não pelo fato de possuir códigos, mas pelo seu modo de 
considerá-los; não é regido pela common law, no que se refere ao direito civil.” Ibid.  p. 506. 
332 Ibid. p. 506. 
333 SÉROUSSI, op.cit., p. 111. 
334 DAVID, op.cit., p. 494. 
335 “A existência de uma Constituição escrita, comportando uma Declaração de Direitos, é um dos elementos que 
diferenciam profundamente o direito dos Estados Unidos do direito inglês”. (Ibid).  
336 Ibid. p. 34.  
337 “Mas a idéia de que a sociedade deve ser regida pelo direito não é nova. Fora admitida, pelo menos no que 
respeita às relações entre particulares, pelos romanos. Mas o regresso a esta idéia, no século XII, é uma 
revolução.” Ibid. p. 40. 
338  Ibid. p. 52 
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common law, eis que se mantém ligado, até hoje, ao poder de seus tribunais reais fortemente 

centralizados 339. 

O seu jus commune nada mais é do que um direito construído pela ciência dos 

romanistas, que tem por objetivo fornecer aos juristas vocabulários, conceitos e métodos 

(categorias em que as regras serão ordenadas), a fim de orientá-los na procura de soluções 

justas 340.  

A divisão em direito público e privado, a classificação dos direitos em reais e pessoais, 

noções de prescrição, usufruto, de dolo, servidão, contrato de trabalho são frutos da escola 

deste direito romano. 

Na Idade Média a noção que predominava quanto à existência do direito, era a sua 

independência diante dos comandos do soberano, tanto em relação à sua criação, quanto à sua 

modificação.  

A função administrativa da autoridade se reduzia à organização e administração da 

justiça, que somente intervinha para auxiliar na formulação do direito que por ele não fora 

instituído341. Através das ordenanças, éditos e práticas administrativas, ele organizava os 

tribunais de justiça e regulava os seus respectivos processos. 

A escola de direito natural, no século XVIII, por seu turno, rompe com esta concepção 

tradicional342.  E passa a abraçar a idéia de enxergar na pessoa do soberano um legislador, 

abandonando a sua figura onipotente, ao reconhecer autoridade nas regras que buscavam seu 

fundamento de validade na razão e não mais na manifestação pura da vontade arbitrária.  

Surge, por conseguinte, uma nova fórmula de codificação, que nos conduz ao período 

moderno da história dos direitos da família romano-germânica: “aquela em que a descoberta e 

o desenvolvimento do direito vão ser entregues, principalmente, ao legislador.” 

A lei é a fonte por excelência deste sistema, seus juristas procuram solucionar os 

conflitos mediante as disposições legislativas ou regulamentares emanadas pelo parlamento 

e/ou pelas autoridades governamentais. Na realidade, visam a descobrir, com auxílio de 

inúmeros processos de interpretação, a solução que em cada caso corresponderia à vontade do 

legislador. 

Enquanto suas demais fontes, como a jurisprudência, apresentam uma importância 

muito reduzida em confronto com a lei escrita, pois se limitam a corrigir anomalias e/ou 

preencher o “vazio” de suas normas, além de emitir soluções casuísticas. 

                                                 
339  Ibid. p. 40- 41. 
340 Ibid. p. 45. 
341 Ibid. p. 62-64. 
342 Ibid. p. 64. 
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Seu sistema romano-germânico possui constituições, códigos e múltiplas leis que 

buscam materializar a perfeição da razão, como se ela fosse única e imutável, confundindo os 

termos, direito e justiça, com a vontade do legislador (lei). 

Mas, finalmente, numa época de superdesenvolvimento das relações sociais, políticas 

e econômicas da humanidade, é possível verificar, a exemplo do Brasil, e de maneira 

paradoxal, que a técnica que vem tomando força para enunciar regras e em alguns casos o 

próprio direito, é a jurisprudência, até pelo rigor que comporta a redação da lei escrita. 

Em suma, atualmente os grandes sistemas do direito contemporâneo vêm perdendo 

seus aspectos estruturais característicos e assumindo princípios de base e estruturas uns dos 

outros, fruto do superdesenvolvimento da modernidade e da desterritorialização econômica e 

política do mundo globalizado. 



3. DISCURSO CRÍTICO AO NORMATIVISMO: A TRANSMUTAÇÃO  E 

EVOLUÇÃO DO DIREITO ESCRITO 

 

O direito positivo e suas tradicionais normas abstratas, gerais e impessoais articuladas 

em termos hierárquicos têm sua efetividade crescentemente desafiada por essa nova ordem 

mundial, o que leva seu poder de controle, decisão, direção e comando normativo a ser 

crescentemente pressionado e condicionado por organizações transnacionais, instituições 

financeiras internacionais, entidades multilaterais, riscos sociais e econômicos, e novos e 

complexos comportamentos sociais. 

 

3.1 Instituições Juspositivistas, Soberania e Segurança Jurídica  

 

Com o surgimento do contratualismo, predominava a ideia de que algumas instituições 

públicas e estatais (leia-se: poder executivo, legislativo e judiciário) eram suficientes para 

garantir a proteção dos direitos individuais e sociais: as liberdades básicas, o direito à 

propriedade, a vida, à educação, à saúde e à prosperidade. 343 

No entanto, a partir da segunda metade do século XX, tais instituições não puderam 

opor-se ao poder penetrante e transversal da informação globalizada, dos meios tecnológicos, 

da conexão entre os indivíduos e da liquidez do capital financeiro - que adentram às 

sociedades e se mantém pelo prazo em que são capazes de multiplicar a sua lucratividade - 

bem como não puderam deter as instabilidades climáticas pelo uso predatório dos bens 

naturais.  

Já dizia Hobbes que se o Estado não fosse capaz de garantir ar puro, boa comida e 

segurança adequada para os cidadãos e, pelo contrário, fosse envenenar-lhes o ar e por sua 

alimentação em perigo, eles teriam direito de revoltar-se contra o mesmo.344 É o que pode vir 

a ocorrer nesta sociedade de risco, pois as leis e os convencionais códigos civil, penal, 

tributário e comercial vêm perdendo a capacidade de assegurar-lhes os direitos fundamentais 

institucionalizados.  

Não se trata, na casuística, da dimensão do risco, e sim, da contradição entre, por um 

lado, a promessa de segurança (englobando também a segurança jurídica) pelo Estado, assim 

                                                 
343 Digo, todos esses bens decorreram das revoluções dos séculos XVII a XVIII na Europa e na América, que 
acabaram por constitucionalizar a sociedade moderna. 
344  HOBBES, Thomas apud BECK, Ulrich. Liberdade ou Capitalismo. Luiz Antonio Oliveira de Araujo (trad). 
São Paulo: Unesp, 2003. p.125. 
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como as expectativas a ela vinculadas, e, por outro, a sistemática frustração dessas mesmas 

expectativas. 

Sem contar com os riscos que surgem com o próprio direito. As trincheiras erigidas no 

terreno da oposição entre o legal e o ilegal não podem mais combatê-lo, pois as leis, 

atualmente, preveem ações cujos resultados já se supõem danosos, ao mesmo tempo em que 

determina e tenta responsabilizar o causador do dano.345 

Contratos podem ser denunciados, mas só por motivos especiais; direitos subjetivos 

podem ser desapropriados, mas só no interesse público e através de indenizações; falências de 

instituições financeiras podem ser decretadas; greves em fábricas e até mesmo em serviços 

públicos são possíveis de ocorrer.346  

 
Em vista dessas ameaças agora juridicamente permitidas, torna-se necessário 
redefinir o conceito e o problema de segurança. Não se trata mais de segurança 
contra ações ilegais, de proteção jurídica, mas de segurança contra ações legais 
envolvendo, portanto, complicadas disposições contrárias no próprio direito, que 
exigem constantes controles e adaptações jurídico-políticos.347 
 

Como o fenômeno da globalização é multidimensional, produzirá efeitos tanto nos 

âmbitos econômico e social quanto no jurídico. Desse modo, conceitos e categorias 

construídos em torno do princípio da soberania, como monismo jurídico, hierarquia das leis e 

segurança jurídica irão se revelar cada vez mais carentes de operacionalidade e 

funcionalidade, esvaziando o seu conteúdo e importância na economia globalizada. 

O que se está pondo em questão é que com a mudança do antigo conceito de soberania 

tradicional - reflexo da complexa interdependência do comércio transnacional e dos fluxos de 

capital internacional - o princípio da segurança jurídica corrompeu-se e extraviou-se da sua 

função diante do surgimento das novas complexidades e riscos econômicos e sociais.  

Nesse cenário de desenvolvimento econômico e social autopropulsivo, o direito 

codificado ou positivado tornou-se singelo demais para lidar com o desenvolvimento da 

modernidade, criando soluções rígidas e inapropriadas, visto que expressos em modestos 

conceitos preestabelecidos, tais como: “permitido e proibido”, “legal e ilegal”, “público e 

privado” e “constitucional e inconstitucional”. 

Três exemplos bastante ilustrativos apontam para a necessidade do Estado em se 

pronunciar e procedimentalizar a rigidez dogmática do direito. Veja: 

                                                 
345  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Gustavo Bayer (Trad.). Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro,1985. p. 54-55. 
346  Ibid. 
347  Ibid. p. 55. 
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O primeiro diz respeito à fecundação de um dos óvulos de uma determinada mulher, 

através de material genético (sêmen) que fora congelado por milhares de anos. Nesse caso, 

indaga-se: o filho, proveniente da fertilização in vitro, será considerado familiar de alguns 

parentes de seu pai – irmãos; tios; sobrinhos; netos –, considerando que família pelo código 

civil brasileiro é até o quarto grau colateral em linha transversal?  

O segundo refere-se ao seguinte caso: um determinado tenente da marinha americana 

resolveu se submeter à cirurgia de mudança de sexo durante o seu casamento, o que foi 

perfeitamente aceito pela sua esposa. Contudo, ao descobrir que padecia de uma doença 

terminal, resolveu, mediante mútuo acordo do casal, fazer uso do seu sêmen, que fora 

anteriormente congelado à intervenção cirúrgica, a fim de engravidar a sua companheira. O 

fato é que ambos eram considerados do sexo feminino no momento da fecundação, isso é, 

uma mulher gerando filho de outra mulher. Trata-se, então, de uma nova questão de 

personalidade jurídica em um universo de complexas e distintas relações sociais.348 

O terceiro, e último exemplo, envolve a possibilidade de transferência do material 

genético idêntico (óvulo ou esperma) entre irmãos gêmeos univitelinos, quando em razão de 

uma determinada doença, um deles passa a ser estéril. 

Logo, essas novas relações ou comportamentos sociais não deixam de exigir do Poder 

Judiciário um pronunciamento, apesar de violadas algumas regras morais e sociais.  

A alteração nas formas de atuação do sistema econômico-financeiro internacional e 

seu modo de produção também foram determinantes para a incapacidade e a dificuldade da 

dogmática jurídica de interpretar e reescrever, em seus próprios termos, fatos inéditos 

decorrentes dessa crescente transnacionalização dos mercados de insumos, de produção, de 

capitais, consumo e finanças, uma vez que sua realização e execução se encontram muito 

acima da vontade política dos cidadãos. 349 

Todas essas transformações não estão, portanto, sujeitas à intervenção eficaz das 

instituições do juspositivismo moderno e do Estado constitucional clássico e suas técnicas de 

                                                 
348 Entrevista concedida a Oprah Winfrey Show no canal televisivo GNT no dia 06/08/2010. 
349 “Procedimentos democráticos há tempos institucionalizados podem ser minados com a crescente 
independência de empresas, setores econômicos e cadeias produtivas inteiras em relação aos recursos específicos 
de qualquer território nacional, ao mesmo tempo em que mecanismos, ritos e lógicas das políticas tradicionais 
também correm o risco de perder parte de sua capacidade de articular e “sincronizar” os diversos processos e 
mudanças sociais. Com a intensificação dos fluxos comerciais e financeiros e dos investimentos produtivos e 
especulativos em escala planetária, como, por exemplo, podem os eleitos num pleito democrático cumprir seus 
compromissos com os eleitores, uma vez que os mecanismos de controle do movimento dos capitais reais e 
financeiros no espaço territorial e os instrumentos de implementação e execução de políticas públicas à sua 
disposição têm sido enfraquecidos em seu poder de enforcement pela globalização econômica? Como exercer a 
accountability? Que mecanismos, enfim, podem assegurar o controle sobre os governantes e sua 
responsabilidade na nova ordem internacional?.” (FARIA, op.cit.,  p. 31). 
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linguagem, que se viabilizam pelo recurso a normas genéricas e impessoais hierarquicamente 

dispostas em ordenamentos escritos.350 

Frente a essa realidade, a perda do Estado quanto à sua autonomia decisória, a 

fragilização de sua autoridade, a incapacidade de garantir segurança - embora diante de uma 

ordem jurídica que se apresenta como sinônimo de certeza de uma razão abstrata e geral - 

ocorrem por dois motivos: O primeiro em decorrência do poder de barganha, confronto e veto 

dos grandes conglomerados e empresas transnacionais no atual cenário mundial, os quais 

contribuem para influência na formulação, implementação e execução de políticas públicas.  

O segundo aponta para elaboração de procedimentos normativos oriundos das práticas 

mercantis nos diferentes ramos e setores da economia, impulsionando o fenômeno do 

pluralismo normativo, que passa a ser inerente a mercados transnacionalizados, cujos distintos 

agentes econômicos multiplicam relações e regras. 

Essas relações, que são de comércio e de produção e que se estabelecem em nível 

mundial, furtam-se, mais e mais, das políticas intervencionistas do governo, principalmente 

no que se referem à redistribuição monetária e à proteção tarifária, pois buscam 

autodisciplinar suas atividades sem interferência dos Estados-nação.  

Enquanto suas regras (interesses privados contrapostos ou conjugados com o interesse 

publico), as quais se expressam pela malha de acordos formais e informais firmados por 

instituições financeiras, conglomerados, consórcios de empresas e demais cadeias produtivas, 

dão origem a outras complexas e dinâmicas relações comerciais por meio de suas interações e 

intercruzamentos contínuos e permanentes. 

Segundo Niklas Luhman: 

 
É possível observa-se o alastramento de combinação de negócios, acordos 
reguladores, estatutos empresariais, que preenchem uma necessidade de 
regulamentação, com a qual o legislador não se preocupa, a não ser 
excepcionalmente ao surgirem inconveniências. A especialidade desse direito 
secundariamente criado dificilmente pode ser captada juridicamente.351 
 

Razão pela qual afirma Habermas que a administração e a legislação nacionais não 

têm mais um impacto efetivo sobre os atores transnacionais, já que estes apenas: “tomam suas 

                                                 
350 “Trata-se de uma ordem que, como já foi dito, não apenas disciplina e regulamenta o emprego da força nas 
relações sociais, como (falando em linguagem basicamente weberiana) também monopoliza toda produção 
legislativa – o que nos devolve novamente ao princípio da soberania, enquanto condição epistemológica básica 
da teoria jurídica.” (Ibid. p. 46.) 
351 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Gustavo Bayer (Trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1985. p. 57. 
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decisões de investimento à luz da comparação, em escala global, das condições relevantes de 

produção” 352. 

Entretanto, apesar do poder coercitivo estatal e sua capacidade de direção “terem sido 

desafiados por setores econômicos autoorganizados e por cadeias produtivas auto-

reguladas”353, paradoxalmente, tais relações socioeconômicas não ficaram totalmente isentas 

de qualquer controle político e jurídico. A intermediação do Estado-nação nessas inúmeras 

relações de conexões e vinculações econômicas visa, somente, a neutralizar eventuais 

disfunções do mercado e não o controle ou regulação do mesmo. 

Dito de outro modo, os projetos de privatização354, desestatização e 

desregulamentação tiveram a sua execução viabilizada e instrumentalizada por uma 

abundante produção normativa estatal, a fim de evitar o surgimento de conflitos durante o 

momento da sua efetivação. Assim sendo, seu objetivo não era o de desenvolver programas de 

bem estar social e formas de gestão econômicas, mas sim o de desviar-se de problemas que 

afetariam o desenvolvimento e a realização desses mesmos procedimentos. 

Imprescindível observar a impossibilidade de reivindicação do direito não-estatal por 

terceiro que não tenha sido parte em sua constituição, pois sua imposição se dá apenas em 

sistemas parciais da sociedade diferenciada. Razão pela qual, somente os membros desses 

sistemas “estão vinculados, enquanto atores e espectadores, à normatividade dessas mesmas 

expectativas” 355, enquanto que os demais se relacionam de forma unicamente cognitiva, 

adaptando-se à sua normativização em termos de aprendizado. 

Veja um exemplo que Niklas Luhmann cita em seu livro Sociologia do Direito: “Não 

se espera que um estranho internalize, como expectativa normativa, a proibição de fumar em 

uma empresa (a não ser que se trate da conseqüência de uma imposição por razões de 

segurança).356”357 

                                                 
352 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. Ana Maria Bernardo (trad). Lisboa: Publicações 
Dom Quixote, 1990. p. 32. 
353  FARIA, op.cit., p. 140. 
354 “Esses programas de privatização dos monopólios públicos foram executados em áreas até então consideradas 
estratégicas do ponto de vista da soberania nacional. E foi entre 1988 e 1994, por exemplo, que os países em 
desenvolvimento levantaram cerca de US$ 112 bilhões em receitas oriundas desses programas de privatização. 
Desse total, a América Latina foi responsável pela metade. Na Argentina e no México, durante este período, 
foram os maiores, gerando receitas de US$ 17 bilhões e US$ 27 bilhões, respectivamente; no caso do Brasil, esse 
montante chegou a US$ 8 bilhões. As três outras regiões que foram objeto desses programas, embora com 
receitas menores, foram o Leste da Ásia, a Ásia Central e o leste Europeu”. (Cf. Banco Mundial, Global 
Economic Prospects and the Development Countries, apud FARIA, op.cit., p. 139.) 
355 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Gustavo Bayer (Trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1985. p. 58. 
356  Ibid. p. 58. 
357  No Brasil, a Lei 9294/96 proíbe o uso de cigarros em ambientes públicos fechados, sendo de observância 
obrigatória para toda sociedade. Por isso, o caso de uma empresa exigir que seus funcionários usem luvas, toucas 
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O pluralismo jurídico revela, portanto, a heterogeneidade do direito estatal e a 

existência de distintas e autônomas ordens jurídicas num mesmo espaço geopolítico, que se 

intercruzam e interpenetram de modo constante.358 

 

3.2. A Inflação Legislativa versus o Fenômeno da Deslegalização  

 

O direito positivo instrumental, fundado em uma racionalidade estritamente formal, 

desfrutava de um sistema unitário, hierarquizado, completo, sem lacunas e/ou antinomias.  

Todavia, diante da “ingovernabilidade sistêmica” vivida pelo Estado regulatório ou 

intervencionista, esse passou a editar sucessivas normas programáticas359, de comportamento 

e de organização na tentativa de capturar toda a complexidade e mobilidade dessa nova 

realidade socioeconômica. 

 Em outros termos, o fenômeno da multiplicação de “leis especiais” ou “leis de 

circunstância”, editadas casuística ou pragmaticamente, em resposta às contingências e 

problemas surgidos com a eclosão de uma segunda modernidade, levam o Estado a se 

organizar sob a forma de um “direito-rede”. Isso é, de um direito edificado por inúmeros 

microssistemas e outras espécies normativas, sendo que cada um deles apresenta seus 

respectivos princípios e lógicas interpretativas. 

Niklas Luhmann assim formulou essa situação: 

 
A acentuada miséria do direito positivo atual, notadamente do direito público, reside 
na ausência de concatenação coerente entre grandes quantidades de normas, que são 
processualmente cunhadas em cada situação, empilhadas em montes inextrincáveis, 
sem que se possa dispor de meios conceituais adequados a esse acervo. (...). O 
motivo de preocupação é menos o problema da consistência, o perigo de que as 
expectativas juridicamente fundamentadas se contrariem reciprocamente, 
bloqueando-se umas as outras.360 
 

Nesse sentido, inúmeras leis que deveriam ser de efeitos gerais e abstratos passam a se 

caracterizar por seus efeitos particulares e específicos, como por exemplo, lei de inquilinato, 

defesa do consumidor, meio ambiente, família, infância e proteção às indústrias nacionais, na 

                                                                                                                                                           
e máscaras, sob pena de demissão, seria um exemplo mais compreensível, na nossa realidade, pois tal exigência 
é apenas internalizada, como expectativa normativa, por quem possui vínculo empregatício com a mesma. 
358 Ibid. p. 150. 
359 “As normas programáticas são as cujo objeto imediato é o estabelecimento de fins públicos a serem 
alcançados pelo Estado e sociedade, sem a especificação dos meios para a obtenção das finalidades colimadas” 
(MORAES, Guilherme Peña. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.p. 76) 
360  LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Gustavo Bayer (Trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1985. p. 152. 
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tentativa de intervir na dinâmica de diversos setores de uma sociedade heterogênea e 

complexa a partir de um conjunto simplificável de premissas decisórias. 

Em razão desse entrelaçamento de regras, normas, princípios, cláusulas gerais, 

conceitos jurídicos indeterminados, procedimentos e linguagens, o Estado passou a, 

progressivamente, perder a noção exata do valor jurídico dos atos e condutas que disciplina. 

 Isso porque, as normas perdem substancialmente sua coerência e uniformidade diante 

desse emaranhado de leis, revelando-se incapazes de exercer o seu papel de eliminar 

incertezas e assegurar a identidade sistêmica do direito positivo.  

Com efeito, tais textos legais que objetivam disciplinar, coordenar e planejar o 

comportamento dos agentes produtivos (leia-se: instituições financeiras internacionais, 

corporações empresariais transnacionais e companhias globais no âmbito da finança, indústria 

e comercio) tornam-se ineficazes de instrumentalizar a biopolítica e a essência do novo 

império. 

Em resumo, quanto mais o Estado busca disciplinar e regular toda complexidade, 

dimensão e temporalidade do sistema socioeconômico, menos  conseguirá valer de sua 

autoridade institucional, através de seus instrumentos normativos, para controle das inúmeras 

interações econômicas e sociais entre os agentes econômicos,  indivíduos, grupos, classes. 

 Assim como, quanto mais seus dirigentes e legisladores editam leis, códigos, decretos, 

portarias, resoluções, instruções e pareceres normativos - das matérias disciplinadas e 

reguladas por essas mesmas normas- para dirimir conflitos, mais os multiplica, na medida em 

que a linguagem dos seus textos legais se torna programática, prolixa e ambígua.  

No Brasil, particularmente, o fenômeno da inflação legislativa acima descrito, diz 

respeito a leis que, enquanto projetos, foram propostas em média, há mais de 10 anos, antes 

de serem apreciadas devidamente pelo Congresso Nacional.361 

Isto é, uma imensa maioria das leis já nascem defasadas, em razão do grande lapso 

temporal que vem exigindo o processo legislativo, obrigando ao Supremo Tribunal Federal, 

consequentemente, a interpretá-las conforme à Constituição. 

Sem contar com as leis que sequer entraram em votação, compelindo, novamente, a 

Corte Maior, diante do vácuo legislativo, a vestir e a investir em uma atuação mais ativa do 

Poder Judiciário na efetivação dos direitos e garantias fundamentais.362 

                                                 
361  “Para zerar a pilha de projetos à espera de votação, o Congresso brasileiro precisaria de um século. Existem 
hoje na Câmara e no Senado cerca de 30 mil propostas em tramitação (...). Pela média histórica, só uma em cada 
dez tem chance de virar lei. O resto irá para o arquivo (...). Nesse processo de asfixia legislativa, há 2.180 vetos á 
espera da apreciação parlamentar, alguns na fila há uma década. [...] O código Florestal, motivo de polêmica na 
ultima semana, já está na pauta há 12 anos.” (CASADO, José. O congresso parou. O Globo, Rio de Janeiro, 15 
maio 2011. O País, p. 3.) 
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Por fim, é de se registrar que o governo brasileiro vem legislando mais que o 

Congresso, “desde 1989 sucessivos presidentes editam, em média, uma Medida Provisória por 

semana (na administração da Dilma Rousseff, até agora, a média caiu para uma a cada duas 

semanas).” 363 

Outro fenômeno importante, e como conseqüência da inflação legislativa, seria o 

acentuado caráter polissêmico das normas, traduzido em dispositivos legais que utilizam-se de 

conceitos amplos, vagos, flexíveis e indeterminados, tais como: “boa-fé”, “ bem comum”, “ 

sociedade livre, justa e solidária”, “perigo iminente”, “logo após”, “ interesse público”, 

“ordem pública”, “utilidade pública”, “notável saber jurídico” e outros.364 

A polissemia garante, por um lado, à eficácia da lei, por meio da interpretação judicial, 

às novas circunstâncias e singularidades de uma sociedade complexa.  E por outro, permite 

aos agentes econômicos interpretar a lei segundo seus próprios interesses.  

Por conseguinte, essa estrutura do ordenamento jurídico caracterizado por inúmeras 

lógicas- em constante mutação- provenientes dos seus conjuntos de microssistemas 

normativos, leis e princípios, acaba pondo em xeque a racionalidade da técnica legislativa 

positiva. 

 Isso é, as novas circunstâncias de uma realidade cambiante ou pouco conhecida 

passam a mitigar conceitos considerados absolutos pelo sistema da civil law, como a “razão”, 

a “verdade” e a “justiça”365, pois embasadas em uma singela lógica jurídica do “certo” ou 

“errado”. 

Em contradição a esse direito positivo multiplicador de normas e leis, tem-se o 

fenômeno da deslegalização ou delegificação, em virtude da crescente complexidade das 

atividades técnicas da Administração.  

Dito de outro modo, tornou-se imperioso deslegalizar determinados assuntos, frente a 

esse superdesenvolvimento socioeconômico, a fim de que pudessem ser disciplinados por 

meio de regulamentos infralegais, garantindo-lhes máxima eficiência e rapidez na sua 

                                                                                                                                                           
362 “Não é por falta de tempo. O Código Florestal transita há 12 anos no Legislativo. Mais longo é o percurso da 
proposta sobre união de casais gays; há 16 anos está pronto para votação.Em vez de solução, surgiram outros 21 
projetos similares.” (Ibid.) 
363 Ibid. 
364. “Os conceitos jurídicos indeterminados são expressões propositadamente vagas, utilizadas de modo 
pragmático pelo legislador com o objetivo de promover o ajuste de certas normas a uma realidade cambiante ou 
ainda pouco conhecida, podendo adequar a legislação às condições socioeconômicas, políticas e culturais que 
envolvem o caso concreto e condicionam a aplicação da lei.” (FARIA, op.cit., p. 132) 
365 Diga-se, os conceitos como verdade, justiça e razão serão analisados apenas no campo do direito positivo, não 
sendo examinadas suas mais variadas definições existentes no campo filosófico, sociológico e político. 
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execução. Visto que, o tempo necessário para o trâmite de um projeto de lei – o qual é 

normalmente longo– se torna incompatível com a natureza da regulação. 

E além de transpor a morosidade do legislativo, a deslegalização também consegue 

superar a própria ausência de dinamismo das Casas Legislativas, pois não encontra limites 

pré-definidos quanto à quantidade (número de participantes do processo) e qualidade (função) 

dos membros para que seja efetivada a regulamentação. 

Passou a aceitar-se, portanto, nos sistemas normativos a transferência de competência 

da lei (ou ato análogo), em regular determinadas e específicas matérias – peculiarmente 

técnicas - para outras fontes normativas, mediante autorização prévia do próprio poder 

legislativo. Isto é, a produção da norma primária, nesse caso, se converteu em objeto de ato 

regulamentar.366 

Como exemplo dessa forma especial do poder regulamentar, é possível encontrá-lo nas 

agências reguladoras367 368, às quais o legislador permitiu a criação de normas técnicas 

restritas a seus objetivos institucionais. 

Em virtude daquele que legisla não deter conhecimento técnico necessário para editar 

normas específicas que apresentem grande e crescente complexidade369, este irá se limitar a 

disciplinar determinadas atividades, apenas, em seus aspectos políticos e administrativos.  

                                                 
366 Segundo Canotilho: “Independentemente dos postulados teóricos e políticos da regulática, é inegável que não 
existe um monopólio estatal de normação constitucionalmente consagrado. Pelo contrário: vários preceitos 
constitucionais apontam para a necessidade de desconcentração e descentralização da regulação jurídica". 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 682-683. 
367  Segundo Marçal Justen Filho, a agência reguladora é “uma autarquia especial criada por lei para intervenção 
estatal no domínio econômico, dotada de competência para regulação de setor específico, inclusive com poderes 
de natureza regulamentar e para arbitramento de conflitos entre particulares, e sujeita a regime jurídico que 
assegure sua autonomia em face da Administração direta”. (JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências 
Reguladoras Independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p.344). Para Alexandre Santos de Aragão “as agências 
são autarquia de regime especial, dotadas de considerável autonomia frente à administração centralizada, 
incumbidas do exercício de funções regulatórias e dirigidas por colegiado, cujos membros são nomeados por 
prazo determinado pelo Presidente da Republica, após prévia aprovação pelo Senado Federal, vedada a 
exoneração “ad nutum”.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito 
Administrativo Econômico. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 275-276). 
368 No Brasil, as primeiras agências reguladoras instituídas foram a Agência Nacional de Energia Elétrica, a 
Agência Nacional de Telecomunicações e a Agência Nacional do Petróleo. Outras foram criadas, não, 
necessariamente, para controlar a atuação dos prestadores de serviços públicos executados por delegação, mas 
também como mecanismo de intervenção do Estado no domínio econômico e para exercer fiscalização sobre 
empresas do setor privado destinadas a atividades de grande repercussão social. Entretanto, a ideia de regulação 
não é nova ou totalmente desconhecida no direito brasileiro, até porque, já existiam uma série de órgãos e 
entidades reguladoras há longa data, mas sem a denominação de agências, tais como o Comissariado de 
Alimentação Pública (1918), o Instituto de Defesa Permanente do Café – IBC – (1923), o Instituto Nacional do 
Mate ( 1938) e o Instituto Nacional do Sal (1940). (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves apud GROTTI, 
Dinorá Adelaide Musetti. As Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico. 
Bahia, BA, n. 6, mai-jul, 2006. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-6-MAIO-
2006-DINORA.pdf>. Acesso em 13 jun 2011. 
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As agências reguladoras, por seu turno, terão a competência – delegada pelo órgão do 

poder legislativo - de normatizar, somente, no que tange aos aspectos técnicos- científicos da 

matéria.370 

E em que pese o poder regulamentar das agências reguladoras apresentar uma 

abrangência mais ampla do que aquele delegado a outros órgãos administrativos, ainda assim, 

não poderá criar deveres ou obrigações aos administrados, pois seu objeto reduz-se, como já 

mencionado, a tecnicidade do assunto. 

 

 

                                                                                                                                                           
369  Como, por exemplo, o reajuste de tarifa telefônica a longa distância, a regulação de procedimentos médicos a 
serem prestados pelas operadoras de planos de saúde, a regulação da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária 
do país e outros. 
370 Existem divergências doutrinárias quanto à fundamentação para se atribuir o poder normativo às agências 
reguladoras. Veja: de acordo com Moreira Neto, o poder normativo das agências possui natureza regulamentar, 
sendo objeto de delegação normativa, na espécie de deslegalização, devendo o regulamento respeitar os limites 
impostos pela lei delegante, exercendo discricionariedade puramente técnica, ou seja, a deslegalização, que 
corresponde à “retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias, do domínio da lei domaine de la loi 
passando-as ao domínio do regulamento domaine de l´ordonnance”. Ademais, afirma que a deslegalização pelo 
Congresso Nacional, através de lei, encontra autorização no caput do art. 48 da Constituição da Republica 
Federativa do Brasil, com exceção das exclusividades expressamente previstas. (MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 126-130). Enquanto para Alexandre Santos 
de Aragão, as normas editadas pelas agências também têm natureza regulamentar, entretanto, não configuram 
qualquer espécie de delegação legislativa, exercendo sua competência normativa, em regra, por meio de 
deslegalização, cujos efeitos extrapolam aqueles da teoria anterior. Isso é, a Administração Pública, ao seguir as 
finalidades gerais fixadas em lei, estaria apenas executando-a, não configurando qualquer espécie de delegação 
legislativa, visto que não é o fato da lei ter adotado conceitos mais abstratos que restaria caracterizado o 
fenômeno da delegação de poder legislativo. Com efeito, complementa o autor, que se assim o fosse, toda 
outorga do poder regulamentar à Administração Pública consistiria em uma delegação.  (ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo Econômico. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006. p. 422-425). Já para Justen Filho, o poder normativo das agências apresenta natureza 
regulamentar infralegal, semelhante àquela reconhecida ao Chefe do Poder Executivo, cujo caráter é secundário, 
acessório e dependente em relação à competência legiferante. Isso é, o poder normativo (de regulamentação de 
uma determinada matéria) exercido pelo Executivo, o qual é dependente e acessório da competência normativa 
do Legislativo, não exclui a possibilidade deste último editar nova lei sobre a mesma questão. (JUSTEN FILHO, 
op.cit., p. 516 -520). Ver também: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Regulatório. Minas Gerais: 
Fórum, 2003.  



4. INSTRUMENTOS ARGUMENTATIVOS EXTRANORMATIVOS: OS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE 

 

Como os inúmeros conflitos de caráter multidimensional e interindividuais deixaram 

de encontrar um perfeito enquadramento nos conceitos, premissas e categorias dos textos 

legais escritos, os princípios extranormativos argumentativos 371 -razoabilidade e 

proporcionalidade – passaram, por conseguinte, a ser empregados, freqüentemente, no 

pensamento jurídico procedimental, como uma das soluções aos problemas advindos da 

erosão do monismo jurídico e da crescente complexidade da modernidade. 

O princípio da Proporcionalidade 372 está intrinsecamente relacionado com a essência 

e o núcleo das garantias da pessoa humana, surgidas com o desdobramento e a evolução das 

teorias jusnaturalistas inglesas, a partir dos séculos XVII e XVIII. 373  

Entretanto sua criação escriturada remonta ao sistema jurídico alemão, “cujas raízes 

romano-germânicas conduziram a um desenvolvimento dogmático mais analítico e 

ordenado.” 374 

                                                 
371 Em sentido contrário, Eros Graus, no julgamento da ADPF 144, Dj 26/02/2010, entende que: “ [...] o fato, no 
entanto, é que a proporcionalidade e razoabilidade nem ao menos são princípios – porque não reproduzem as 
suas características – porém postulados normativos, regras de interpretação/aplicação do direito.” Humberto 
Ávila diferencia princípios de postulado normativo e afirma que: “Os postulados normativos são entendidos 
como condições de possibilidade do conhecimento do fenômeno jurídico. Eles, também por isso, não oferecem 
argumentos substanciais para fundamentar uma decisão, mas apenas explicam como (mediante a implementação 
de quais condições) pode ser obtido o conhecimento do Direito. As condições de possibilidade do conhecimento 
jurídico reveladas pela hermenêutica jurídica consubstanciam postulados normativos: o conhecimento da norma 
pressupõe o do sistema e o entendimento do sistema só é possível com a compreensão das suas normas 
(postulado da coerência); só é possível conhecer a norma com a análise simultânea do fato, e descrever os fatos 
com recurso aos textos normativos (postulado da integridade); só é possível conhecer uma norma tendo em 
vista a sua pré-compreensão pelo sujeito cognoscente, definida como a expectativa quanto à solução concreta, já 
que o texto sem a hipótese não é problemático, e a hipótese, por sua vez, só surge com o texto (postulado da 
reflexão). O que a doutrina comumente denomina de princípio como idéia normativa geral (ou princípio 
explicativo), como fundamento ou pressuposto para o conhecimento do ordenamento jurídico ou de parte dele, 
são verdadeiros postulados normativos. (ÁVILA, Humberto. A distinção entre princípios e regras e a redefinição 
do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico, Salvador,  BH, v.  1. n º. 4,  2001. p.19. Disponível 
em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em 15 jul 2011.) 
 Entretanto, em que pese esse posicionamento que procura distinguir princípios de postulados normativos, adota-
se, ao longo da exposição, de modo indistinto, a expressão: princípios. 
372 “Alexy afirma que os subelementos da proporcionalidade ‘devem ser classificados como regras’, e cita como 
entendimento semelhante à posição de Haverkate, segundo a qual a forma de aplicação da proporcionalidade e 
de suas sub-regras é a subsunção. (...) segundo a teoria defendida por Alexy, somente regras são aplicadas por 
meio de subsunção.” (SILVA, Luís Virgilio Afonso da.  O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 
798, 2002. p. 26) 
373 “Pode-se afirmar que é durante a passagem do Estado Absolutista – em que o governante tem poderes 
ilimitados – para o Estado de Direito, que pela primeira vez emprega-se o princípio da proporcionalidade, 
visando a limitar o poder de atuação do monarca face aos súditos.” (SOUZA, Carlos Affonso Pereira de; 
SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade: uma 
abordagem constitucional. Revista Forense. v. 349. p. 36) 
374 BARROSO, Luis Roberto. (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e 
relações privadas. 3. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2008. p. 362. 
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A inspiração alemã encontrou bases na idéia de proporcionalidade que fora utilizada, 

desde 1791, em inúmeros julgados franceses, como fundamento de decisão nos casos de 

controle dos atos do Poder Executivo, através da simples verificação de proporção entre os 

fins almejados e os meios utilizados.375  

Logo a Alemanha, influenciada pela teoria da limitação do poder de polícia do Direito 

Administrativo francês, pôs a redigir em fórmula o atual princípio da proporcionalidade em 

âmbito constitucional, notadamente no que se refere ao campo dos direitos fundamentais.376 

A inserção desse princípio na seara constitucional tem sido, em última análise, obra da 

Corte Constitucional alemã, no sentido de reconhecer a inafastabilidade do controle da 

constitucionalidade das leis por meio de três aspectos basilares:  adequação (o meio promove 

o fim?) , necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o 

fim, não há outro meio menos lesivo ao(s) direito(s) fundamentais afetados?)  e 

proporcionalidade da medida restritiva ( importa verificar se o meio utilizado irá proporcionar 

mais vantagens do que desvantagens, ou seja, a adoção desse meio preservou direitos 

fundamentais mais relevantes do que aqueles direitos que sacrificou ?).  

Veja a decisão alemã, paradigmática, proferida sobre armazenagem de petróleo em 

1971:  

 
O meio empregado pelo legislador deve ser adequado e exigível, para que seja 
atingido o fim almejado. O meio é adequado quando, com o seu auxílio, se pode 
promover o resultado desejado; ele é exigível quando o legislador não poderia ter 
escolhido outro igualmente eficaz, mas que seria um meio não–prejudicial ou 
portador de uma limitação menos perceptível a direito fundamental. 377 
 

Por essa razão que, sua aplicação concreta, de maneira alguma, pode se dar de forma 

ampla e ilimitada, visto que dependerá da existência de três elementos estruturantes: meio, 

fim (resultado concreto) e a relação de causalidade entre os mesmos.   

Quanto à exigência de conformação dos meios aos fins, deve-se sempre verificar se 

há, entre eles, uma real e inequívoca conexão lógico-material. 

Em outros termos, o requisito da adequação determina que as medidas adotadas pelo 

Poder Público precisam, de fato, se mostrar aptas a atingir os objetivos pretendidos. 

Segundo leciona Barroso378, se diante de um surto inflacionário (motivo), o Poder 

Público passasse a congelar o preço dos medicamentos vitais para certos doentes crônicos 

                                                 
375  Ibid. p. 36. 
376  Ibid. p. 37. 
377 BARROSO, Luis Roberto. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito 
Constitucional. Revista dos Tribunais.  Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, ano 6, n. 23. p. 71. 
378 Ibid. p. 70-71. 
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(meio) a fim de assegurar que pessoas de baixa renda tivessem acesso a eles (fim), seria, 

facilmente, possível constatar a existência de uma relação direta e racional entre o meio 

escolhido pelo o administrador e o fim almejado por ele. 

Nesse caso, o meio apresentou-se apropriado para satisfazer o fim perquirido pelo ente 

estatal. 

O caso seria completamente diferente, se diante do crescimento estatístico da AIDS 

(motivo), o Poder Público viesse a proibir o consumo de bebidas alcoólicas durante o carnaval 

(meio), com o objetivo de impedir a contaminação de cidadãos nacionais (fim). Ora, seria 

evidente que a conexão entre o meio e fim estaria rompida, já que inexiste qualquer relação 

direta entre o consumo de álcool e a contaminação379, confirmando sua inadequação. 

A exigibilidade ou necessidade da medida, como outro requisito qualificador da 

proporcionalidade, determina que seja empregado o meio mais eficaz e igualmente menos 

oneroso - dentro daqueles que são faticamente possíveis – para que se possa atingir o fim 

almejado. Ou seja, busca escolher, dentre os meios adequados, aquele que seja capaz de 

minimizar a produção de consequências negativas, advindas de sua aplicação, em prol do 

cidadão. 

O terceiro, e último requisito, identificado como proporcionalidade em sentido estrito, 

determina que as vantagens dos resultados a serem obtidos superem as desvantagens dos 

danos causados. Isso significa que se devem pesar as desvantagens dos meios em relação às 

vantagens dos fins380. Tratando-se de uma verdadeira verificação da relação custo-benefício 

entre o meio, supostamente adequado, e o fim desejado. Isto é, “para que ela seja considerada 

desproporcional em sentido estrito, basta que os motivos que fundamentam a adoção da 

medida não tenham peso suficiente para justificar a restrição ao direito fundamental atingido.” 
381 

A Lei nº 10.248/93 do Estado do Paraná, por exemplo, exigia que botijões de gás 

fossem pesados na presença do consumidor, assim como a Lei federal nº 9.048/95, a fim de 

que possíveis variações no peso do botijão vendido, ou possíveis sobras de gás, fossem 

ressarcidas ou abatidas do preço. 

                                                 
379 Ibid. p. 71. 
380 CANOTILHO, J.J. Gomes, apud BARROSO, Luis Roberto. Os Princípios da Razoabilidade e da 
Proporcionalidade no Direito Constitucional. Revista dos Tribunais. Cadernos de Direito Constitucional e 
Ciência Política, ano 6, n. 23. p. 72. 
381  SILVA, Luís Virgilio Afonso da.  O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002, p. 41. 
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Submetida ao exame dos três requisitos da proporcionalidade, segundo Luís Virgílio 

Afonso da Silva382, a medida seria adequada para promover a defesa do consumidor, pois 

fomentaria a realização dos fins visados. Sendo certo que, a exigência de pesagem, para essa 

finalidade, é muito mais eficiente do que o controle por amostragem, já que visa a proteger o 

consumidor individualmente - que podia ser enganado na compra da mercadoria sem o 

conteúdo indicado - (aferição do requisito necessidade). E, por último, ainda que a medida de 

alternativa de pesagem por amostragem pudesse restringir à liberdade de iniciativa das 

empresas distribuidoras de gás em menor escala, comparada a medida escolhida pela lei, “tal 

alternativa não parece ter a mesma capacidade de fomentar a proteção ao consumidor” 383. 

Essa proteção deve, portanto, ter um peso maior do que uma restrição mínima à liberdade de 

iniciativa. Sendo que, as vantagens auferidas são maiores do que as desvantagens, pois “o fato 

do consumidor ter que andar até o veículo para acompanhar a pesagem pode até ser 

considerado incômodo, mas não altera em nada a efetividade da medida.”384 (aferição do 

requisito proporcionalidade em sentido estrito). 

Sem a preocupação de exaustão do tema, e apesar da existência de controvérsia385 

sobre a proporcionalidade esgotar ou não o princípio da ponderação de bens, certo é que ela 

serve como critério de aferição da constitucionalidade das leis e como instrumento para a 

elaboração da regra de decisão judicial, principalmente nas hipóteses de: leis constituídas por 

                                                 
382  Ibid. p.37- 41 
383  Ibid. p. 41.  
384 Ibid. p. 38. 
385  Existe vertente doutrinária que defende a distinção entre princípio da proporcionalidade e proporção, “pois 
enquanto o primeiro questiona a relação entre o objeto e o efeito da intervenção estatal em um direito 
fundamental, o segundo supõe a valorização de prioridade entre diferentes bens.” (LOPES, Ana Maria D’avila. 
Os Direitos Fundamentais como Limites ao Poder de Legislar. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
2001, p.164.) 
Essa lição é encampada por Humberto Ávila que afirma que: “o postulado da proporcionalidade não se confunde 
com a idéia de proporção em suas mais variadas manifestações. Ele se aplica apenas a situações em que há uma 
relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se 
possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação, o da necessidade e o da proporcionalidade em 
sentido estrito.” Continua o autor: “a idéia de proporção é recorrente na Ciência do Direito. (...). No direito penal 
faz-se referência entre culpa e pena na fixação dos limites da pena. No direito eleitoral fala-se em proporção 
entre o número de candidatos e o número de vagas como condição para avaliação da representatividade. No 
direito tributário menciona-se a obrigatoriedade de proporção entre o valor da taxa e o serviço público prestado e 
a necessidade de proporção entre a carga tributária e os serviços públicos que o Estado coloca a disposição da 
sociedade.” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7 ed. 
São Paulo: Malheiros, 2007. p. 161.) 
Enquanto que Alexy defende que a proporcionalidade encontra-se inserida no campo da ponderação, veja: 
“Segundo a lei da ponderação, a ponderação deve suceder em três fases. Na primeira fase deve ser determinada a 
intensidade da intervenção. Na segunda fase se trata, então, da importância das razões que justificam a 
intervenção. Somente na terceira fase sucede, então, a ponderação no sentido estrito e próprio.” (ALEXY, 
Robert. Colisão de Direitos fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais No Estado de Direito 
Democrático. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n, 217. p. 78.) 
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claúsulas gerais, de lacuna legal, de imposição do legislador ordinário386 e de aplicação de leis 

restritivas. 

Há, porém, um impasse terminológico a ser resolvido no que se refere ao uso da 

expressão “proibição de excesso” como sinônimo do princípio da proporcionalidade. 

Uma parte da doutrina387 entende que a simples possibilidade de aplicação da 

proporcionalidade a casos que não se relacionam com o excesso estatal – omissão ou ação 

estatal insuficiente388 - já seria, por si só, a razão para o abandono dessa consideração.  

Enquanto que outra parte389, a título de exemplo Luís Roberto Barroso390, defende que 

ambos os conceitos se confundiriam, pois ao se preencher o requisito necessidade, 

automaticamente, haveria o respeito ao princípio da vedação do excesso. 

                                                 
386  Como exemplo o art.620 do Código de Processo Civil Brasileiro, que determina ao juiz o controle da 
execução pelo modo menos gravoso ao devedor. 
387 SILVA, Luís Virgilio Afonso da.  O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, 2002, p. 25-26. 
388 A fórmula “proteção da proibição deficiente” surge no momento da aplicabilidade do principio da 
proporcionalidade aos casos de medidas ou ações estatais insuficientes (omissão) quanto à proteção de direitos 
fundamentais-sociais.  Todavia, só haverá a possibilidade de se reconhecer a proibição de proteção deficiente 
quando se estiver face a um dever de proteção. Isto é, somente quando um dever estatal de proteção não for 
observado pelo próprio ente, é que será possível a incidência de tal postulado, impondo ao Estado que aja no 
sentido de cumprir seu ‘dever de proteção’. Em suma, esse princípio se aplica para determinar que as omissões 
legislativas, que não asseguram, de forma completa e ampla, os direitos de proteção, constituem verdadeiras 
violações a esses mesmos direitos. Exemplo, na seara penal, seria o caso do Estado descriminalizar o homicídio. 
Nesse sentido, poder-se-ia, em tese, alegar inconstitucionalidade da lei, considerando o dever de proteção à vida, 
prescrito na Constituição Federal.  
Através do julgamento do RE 418.376-5/MS, Rel. Min. Marco Aurelio, DJe 23/03/2007, o princípio em análise 
foi debatido pelo Plenário do STF.  E, acerca do princípio da proporcionalidade, se pronunciou o Ministro 
Gilmar Mendes: "Quanto à proibição de proteção insuficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie de 
garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na proteção contra os excessos 
do Estado) já consagrado pelo princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção insuficiente adquire 
importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção, ou seja, na perspectiva do dever de proteção, 
que se consubstancia naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para 
garantir a proteção de um direito fundamental.   (...). Conferir à situação dos presentes autos o status de união 
estável, equiparável a casamento, para fins de extinção da punibilidade (nos termos do art. 107, VII, do Código 
Penal) não seria consentâneo com o princípio da proporcionalidade no que toca à proibição de proteção 
insuficiente Isso porque todos os Poderes do Estado, dentre os quais evidentemente está o Poder Judiciário, estão 
vinculados e obrigados a proteger a dignidade das pessoas"  
De acordo com Lenio Streck, “Este duplo viés do princípio da proporcionalidade decorre da necessária 
vinculação de todos os atos estatais à materialidade da Constituição, e que tem como consequência a sensível 
diminuição da discricionariedade (liberdade de conformação) do legislador.” (STRECK, Lênio Luiz. A dupla 
face do Princípio da Proporcionalidade: da proibição de excesso à proibição de proteção deficiente ou de como 
não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. Revista da Ajuris, Ano XXXII, nº97, marco/2005, 
p.180. ) 
389 Exemplos de doutrinadores: Willis Santiago Guerra Filho, Teoria processual da Constituição. p. 81-82 e 
Gilmar Ferreira Mendes, “o princípio da proporcionalidade na jurisprudência do STF: novas leituras”, IOB 14 
(2000), p.372.  
390 BARROSO, Luis Roberto. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito 
Constitucional. Revista dos Tribunais.  Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, ano 6, n. 23. p. 72 
e BARROSO, Luis Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e 
relações privadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 363. 
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O Principio da razoabilidade, por seu turno, tem sua origem no sistema da common 

law, ou seja, suas raízes se desenvolveram nos sucessivos precedentes formulados pelos 

tribunais norte-americanos391. 

Sua matriz – a claúsula do due process of law – tornou-se uma das principais fontes de 

expressiva jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Modernamente, sua consagração em texto positivo no sistema jurídico anglo-saxão se 

deu através das emendas constitucionais 5ª e 14ª 392. 

De fato, o princípio do devido processo legal é marcado por duas grandes vertentes, 

não excludentes, em solo americano: processual e substantiva393.  

A primeira – procedural due process – se revestiu de caráter estritamente processual. 

E a segunda – substantive due process – de cunho substantivo, serviu como um 

importante instrumento de defesa dos direitos individuais mediante o controle da 

discricionariedade governamental executiva e legislativa. É por esta dimensão substantiva 

que: “se procede ao exame da razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade (rationality) 

das normas jurídicas e dos atos do Poder Público em geral.”394 

Embora o razoável acompanhe muitas vezes o proporcional, nem sempre assim o será, 

uma vez que a verificação da razoabilidade da norma ou do ato (legislativo, executivo ou 

judicial) exige não somente análise jurídica, mas principalmente análise do contexto social, 

espacial, temporal, econômico e político em que está inserido, sem maior preocupação com 

uma elaboração doutrinária sistemática. 

Dito de outro modo, não se consegue reluzi-la a nenhuma fórmula, tal como ocorre no 

princípio da proporcionalidade. Seu conteúdo não poderá ser determinado por meio de uma 

simples racionalidade técnica legislativa positiva, pois além do exame da repercussão do ato 

e/ou norma na ordem econômico-social e política de um país, se fará necessário verificar se 

ele se harmoniza com os direitos, garantias e princípios protegidos por essa mesma nação. 

                                                 
391  BARROSO, Luis Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e 
relações privadas. 3. ed. Rio de janeiro: Renovar, 2008. p. 362. 
392 “A 5ª emenda estabeleceu que ‘ninguém será privado da vida, liberdade ou propriedade sem o devido 
processo legal. ’O preceito vinculava apenas o Governo federal. Somente a 14ª emenda, aprovada em 
21.07.1868, já após a guerra civil, estendeu a regra aos Estados-membros, ao dispor: ‘Nenhum Estado privará 
qualquer pessoa da vida, liberdade, ou propriedade, sem o devido processo legal.’” (BARROSO, Luis Roberto. 
Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito Constitucional. Revista dos Tribunais.  
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, ano 6, n. 23. p. 65.) 
393  Ibid. p. 65-66. 
394  Ibid.  



 104 

Logo, o sentido razoável de uma norma ou ato somente pode vir a ser captado, se este 

for observado dentro da própria complexidade da sociedade e/ou de seus subsistemas em que 

se encontra instalado.  

A análise deve ser ampla, pois se leva em consideração o estudo de diversas áreas de 

conhecimento (política, economia, sociologia, direito) e ao mesmo tempo limitada, já que 

deve se verificar os conflitos e questões fáticas existentes nas diversidades e particularidades 

encontradas em diferentes realidades sociais, as quais sofrerão os efeitos desse mesmo ato ou 

norma. 

Isso é, “não se julga mais sem valorar, sem se embeber do que está disperso (e muitas 

vezes de forma difusa) na sociedade e no próprio Estado.”395 

Quanto ao exemplo da obrigatoriedade de pesagem de botijões de gás à vista do 

consumidor - Lei nº 10.248/93 do Estado do Paraná e Lei federal nº 9.048/95– acima 

registrado, é possível extrair uma nova leitura do caso sob a ótica do princípio da 

razoabilidade.  

Se for faticamente constatado que a exigência de uma balança para cada veículo 

acarretaria apenas um ônus expressivo (mas não excessivo) 396 às companhias; e que o custo 

de produção seria repassado aos consumidores, mediante o aumento do preço do botijão de 

gás. Sendo também constatado que, em decorrência do acréscimo do valor da mercadoria e 

por se tratar de produto básico, se tornariam os principais fatores para a sobrevinda do 

fenômeno da inflação. 

Verifica-se que porventura, o consumidor, em longo prazo, poderia ser prejudicado 

pela própria lei consumeirista, uma vez que a inflação representa o papel de maior vilã da 

economia de suas famílias. 

Além disso, existem outras medidas ou alternativas que podem preservar a finalidade 

da lei - proteção ao consumidor- como a fiscalização por amostragem. 

De mais a mais, pela análise social, pode não se tratar mero incômodo, o fato de se 

exigir dos consumidores que se locomovam até os veículos para o acompanhamento da 

pesagem, pois dependendo da região, o caminhão não terá acesso, sendo somente possível 

                                                 
395 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: 
Saraiva, 2008. p. 640. 
396 Diga-se, sempre que a questão versar sobre “ônus excessivo”, a solução da proporcionalidade será, em sua 
maioria, idêntica a da razoabilidade e vice-versa, na medida em que irá ocasionar a ruína econômica de uma 
empresa. Entretanto, quando a casuística envolver apenas uma possível restrição a um direito fundamental, tais 
como a livre iniciativa e a propriedade privada, é necessário analisar a repercussão de tal ato, a pequeno; médio e 
longo prazo, no sistema econômico de um país. Não se tratando, portanto, de uma análise simplista de 
ponderação de valores. 
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através de carrinho de mão, como no caso de favelas e guetos, porquanto as ruas são 

extremamente estreitas e pequenas.  

Logo, nesse aspecto, deve-se averiguar se a lei é de âmbito nacional, estadual ou 

municipal, pois será de suma importância discutir se os seus efeitos irão prejudicar a maioria 

dos consumidores que se encontram subsumidos a essa ordem jurídica. 

Em outros termos, se a maioria da população, daquele estado, município ou país, se 

encontra a margem da sociedade e vivem em guetos e favelas, tal lei perderá o sentido, pois 

irá beneficiar uma minoria, gerando efeitos particulares e específicos. 

Ante as considerações expostas, ainda que fosse comprovado ser um mero incômodo 

aos consumidores se dirigirem até os veículos, as conseqüências da intensidade das restrições 

causadas à liberdade de iniciativa e a propriedade privada das empresas distribuidoras de gás 

superariam, em longo prazo, a importância da promoção do fim almejado. 

Outro exemplo, também já citado no início desse capítulo, foi o caso do congelamento 

de preços de medicamentos vitais para certas doenças crônicas, num momento de surto 

inflacionário, a fim de assegurar que pessoas de baixa renda tivessem acesso a eles.  

Pela análise da proporcionalidade, como já mencionado, o meio se mostra adequado e 

necessário aos fins pretendidos. Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, as vantagens 

auferidas por tais indivíduos, como o direito à vida, superariam qualquer restrição à liberdade 

de iniciativa e a propriedade das empresas que fabricam tais remédios. 

Contudo, para a análise da razoabilidade é necessário verificar inúmeras 

particularidades do caso: o governo, ao congelar o preço do medicamento, chamou para si a 

responsabilidade de pagar a diferença do preço para as empresas, concedendo-lhes algum tipo 

de subsídio? ; São empresas de pequeno, médio ou grande porte? ; A produção desses 

medicamentos tem elevado custo? ; E o seu valor médio é realmente acessível aos menos 

abastados? 

Se, por exemplo, o governo apenas tenha mantido os preços no valor anterior ao da 

inflação, sem ter concedido nenhum tipo de subsídio a empresa. Sendo que tratam-se, na 

questão, de empresas de pequeno e grande porte e a produção medicamentosa tem elevado 

custo. Além disso, o valor médio de alguns medicamentos já não era tão acessível às pessoas 

de baixa renda.  

A solução a ser encontrada é a decretação da irrazoabilidade da medida, uma vez que 

as empresas produtoras de tais remédios também sofrerão os efeitos da inflação, sendo 

possível que as de pequeno porte não suportem o efeito de tal medida e venha a ter que cortar 

gastos, principalmente com os empregados, para suportar uma crise financeira ou até mesmo 
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venha a falir (sendo faticamente comprovado), gerando mais inflação (pois como são doenças 

crônicas e que atingem grande parte da população, a busca pelo estoque do medicamento 

certamente ocorrerá). Além do mais poderia criar uma situação de monopólio a uma única 

organização econômica, dependendo da situação, prejudicando cada vez mais os necessitados. 

Sem contar que o valor médio de algumas substâncias que objetiva paliar os efeitos da 

doença crônica são inacessíveis as pessoas menos favorecidas, sendo indispensável que a 

distribuição se realizasse de forma gratuita pelo governo. 

Logo, o direito à vida teria que ser protegido por outra medida mais eficaz e de maior 

conformidade com a complexidade da modernidade. 

Um terceiro exemplo, que caracterizaria a diferença da aplicabilidade do princípio da 

razoabilidade ao da proporcionalidade, seria o fato de afirmar ser proporcional a lei tributária 

federal que exigisse maior contribuição daqueles que detenham maiores recursos. Todavia, 

dependendo da situação e considerando o fato que são as pessoas jurídicas as que mais 

contribuem junto a receita federal, teria a possibilidade da mesma se mostrar irrazoável, visto 

que a exigência de uma grande carga tributária poderia levar a falência de algumas empresas, 

principalmente as de pequeno e médio porte, o que geraria inúmeros conseqüências maléficas 

ao sistema econômico e social de um país. 

Por fim, um quarto e ultimo exemplo da diferença entre os dois princípios, foi o 

famoso julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do caso da Terra indígena Raposa-serra do 

Sol em Roraima.397 Tal ação foi impetrada, em 2005, pelo senador Augusto Botelho contra 

decreto assinado no mesmo ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu pela 

demarcação da área - objeto de disputa entre indígenas e produtores de arroz - de forma 

contínua.  

Localizado na fronteira do Brasil com a Venezuela e a Guiana, o território tem 1,7 

milhão de hectares, sendo que vivem na região cerca de 19 mil índios de cinco etnias, em 194 

comunidades. 

Tal demarcação se viu envolta de uma grande polêmica nacional justamente por 

compreender diversos e divergentes interesses de vários grupos sociais sobre a área protegida. 

Os conflitos e seus reflexos abrangeram vários atores, tais como garimpeiros e criadores de 

                                                 
397 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Constitucional. Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do sol. 
Constitucionalidade e Legalidade da Portaria n° 534/2005, do Ministro da Justiça, assim como do Decreto 
Presidencial Homologatório. Reconhecimento da condição indígena da área demarcada, em sua totalidade. Ação 
popular nº 3388- RR. Requerente: Augusto Affonso Botelho Neto. Requerido: União. Relator: Min. Carlos 
Britto, 19 mar 2009.  
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gados. E em 2005, os arrozeiros. Sem contar com os partidos políticos, governo local e 

nacional, Funai, e os próprios índios.  

A questão ainda açambarcava debates e aprofundamento sobre a soberania nacional, 

visto que se tratava de demarcação de faixa de fronteira da Amazônia Brasileira. 

Isso é, para se alcançar o núcleo da decisão mais razoável, não poderia a Corte 

Superior utilizar da fórmula simples ditada pelo principio da proporcionalidade, uma vez que 

além de existirem mais de dois interesses jurídicos envolvidos no conflito, a complexidade da 

questão e as diversidades e particularidades dos seus atores clamaram por uma análise muito 

mais abrangente ao da legalidade do decreto. 

 



5. OS CONCEITOS DE RAZÃO E JUSTIÇA NOS SISTEMAS COMPLEXOS: O 

DIREITO PROCEDIMENTAL NO BRASIL 

 

O direito procedimental no Brasil começou a ganhar força no momento em que o 

Poder Judiciário brasileiro buscou acompanhar as mudanças sociais, econômicas e políticas 

ditadas pela nova ordem mundial, conferindo a seus cidadãos decisões mais justas e razoáveis 

dentro de uma sociedade movida por riscos e complexidades. 

E apesar deste tema encontrar-se em voga, nesse momento, já de há muito, Aristóteles 

afirmava que: “O justo, então, é uma das espécies do gênero ‘proporcional’. Com efeito, a 

proporção é uma igualdade de razões. (...) O justo nesta acepção é, portanto, o proporcional e 

o injusto é o que viola a proporcionalidade”.398 

Logo, na perspectiva de Aristóteles, como a injustiça significava desigualdade, caberia 

ao juiz o dever de tentar restabelecer o justo, mediante o uso da razão e/ou proporção.399 

 

5.1. A procedimentalização ou a instrumentalização do uso da Razão e da Justiça pelo 

Supremo Tribunal Federal  

 

As concepções clássicas e os conceitos jurídicos da ciência do direito, moldados à 

questão em termos de “se/então”; “legal/ilegal” e “constitucional/inconstitucional”, não se 

mostram mais apropriados a captar e a desvendar todas as possíveis generalizações temporais; 

materiais e sociais comportamentais dessa sociedade mundial de risco. 

Não se pode negar que frente a um presente e futuro supercomplexo, e diante da 

necessidade de planejamento, o direito busque sustentar normas indeterminadas ou que, 

quando determinadas, devem ser concebidas como passíveis de futura reinterpretação400 401. 

Entretanto, mesmo que o direito tente projetar todos os resultados e efeitos desse 

superdesenvolvimento da sociedade, a um só tempo, e em questão de segundos, surgem, 

inopinadamente, outras inúmeras conseqüências não planejadas402. 

                                                 
398 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro V. Os pensadores. Pietro Nasseti (trad). São Paulo: Abril Cultural, 
1973. p. 198-199. 
399 Ibid. 
400 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Gustavo Bayer (Trad.). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1985. p. 170. 
401  Diga-se, trata-se, aqui, do uso das cláusulas indeterminadas (caráter polissêmico das normas). 
402 “Não são apenas as consequências planejadas que aumentam, mas também as não planejadas”. Ibid. p. 173. 
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Por essa razão, o Judiciário acaba sendo levado a substituir o seu caráter de instituição 

passiva (papel de executor de operações definidas de modo claro e unívoco pelo legislador) 

pelo de instituição ativa. 

Em outros termos, o juiz deixou de lado aquela figura mítica que apenas pronunciava a 

vontade do legislador para transformar-se em um verdadeiro intérprete do direito. Ele 

transcendeu suas funções tradicionais a fim de enfrentar a missão de concretizar os valores 

previstos na nova metodologia constitucional, com prejuízo, inclusive, dos textos 

legislados403. 

De fato, o raciocínio jurídico relativo à aplicação da lei era considerado uma simples 

operação dedutiva, pois a solução a ser dada era aquela vinculada unicamente ao critério da 

legalidade, sem levar em consideração seu caráter justo ou injusto, razoável ou aceitável.404 

A solução justa da lide equivaleria ao pronunciamento de uma decisão apoiada 

exclusivamente na lei405. Assim como a razão, no positivismo jurídico, era considerada única 

e incontrovertível, pois seu fundamento encontrava somente sustentação nas vigas da 

legalidade. 

Contudo, na sociedade moderna, a decisão judiciária deixa de recorrer, nessa 

perspectiva, a uma simples dedução silogística, cuja conclusão se impõe, mesmo que pareça 

desarrazoada406, para valer-se de “uma síntese que leve em conta, ao mesmo tempo, o valor da 

solução e sua conformidade ao direito” 407. Haja vista a extraordinária improbabilidade de 

existir apenas um modo de conceber a legalidade de uma solução que se adapte aos riscos e 

complexidades dessa mesma sociedade408. 

                                                 
403 STRECK, Lenio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais-fundamentais. 
SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional. Internacional e 
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 203- 204. 
404  PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica: nova retórica. Verginia K. Pupi (Trad.). São Paulo: Martins Fontes, 
1998. p. 135. 
405 “Os juristas franceses do século XIX acreditaram que os seus códigos tinham realizado a ‘perfeição da razão’ 
e que doravante o meio mais seguro de chegar a uma solução de justiça, de conhecer o direito, era fazer 
simplesmente a exegese destes códigos. (...). Esta momentânea coincidência entre o direito, que é a justiça, e a 
lei, que é a vontade do legislador, pôde iludir-nos durante algum tempo.” (DAVID, op.cit., p.114).  
406 PERELMAN, op.cit., p. 114. 
407  Ibid. p. 114. 
408  Segundo Atienza: “Uma solução que tenha sido alcançada respeitando-se as suas regras é uma solução 
racional, mas as regras não garantem que, em cada caso, se possa chegar a uma única resposta correta.” 
(ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. 3. ed. Maria Cristina Gumarães 
Cupertino (trad). São Paulo: Landy, 2006. p. 179.) 
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A relativização da coisa julgada pelo Poder Judiciário insere-se expressivamente nesse 

contexto, ante a necessidade de produzir resultados justos, apesar do trânsito em julgado da 

decisão.409  

Em outros termos, o poder imunizador da coisa julgada passa a se submeter ao exame 

da razoabilidade, relativizando o seu significado a fim de harmonizar-se com as demais 

garantias e princípios constitucionais. 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: 

 
Um óbvio predicado essencial à tutela jurisdicional, que a doutrina moderna 
alcandora e realça, é o da justiça das decisões. Essa preocupação não é apenas 
minha: a doutrina e os tribunais começam a despertar para a necessidade de repensar 
a garantia constitucional e o instituto técnico-processual da coisa julgada, na 
consciência de que não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a 
eternização de incertezas.410 
 

E continua o autor: 

 
Não há uma garantia sequer, nem  mesmo a da coisa julgada, 
que conduza invariavelmente e de modo absoluto à renegação das demais ou dos 
valores que elas representam. Afirmar o valor da segurança jurídica (ou certeza) 
não pode implicar desprezo ao da unidade federativa, ao da dignidade humana e 
intangibilidade do corpo etc. É imperioso equilibrar com harmonia as  duas 
exigências divergentes, transigindo razoavelmente quanto a certos valores em nome 
da segurança jurídica, mas abrindo-se mão desta sempre que sua prevalência 
seja capaz de sacrificar o insacrificável.411 
 

Muito se fala em doutrina sobre ativismo judicial, mas a ideia de concretização da 

justiça, por um juiz ativo e atuante, também, pode ser obtida, por outros meios que, não o 

efetivo julgamento da causa, mediante a adoção de soluções alternativas de conflitos, sem 

qualquer comprometimento dos direitos constitucionais de acesso à justiça e à tutela judicial, 

tais como: mediação e conciliação412 413. 

                                                 
409 Exemplo fornecido pelo Cândido Rangel Dinamarco: “A Fazenda do Estado de São Paulo havia sido vencida 
em processo por desapropriação indireta e, depois, feito acordo com os adversários para parcelamento do 
débito; pagas algumas parcelas, voltou a juízo com uma demanda que denominou ação declaratória de nulidade 
de ato jurídico cumulada com repetição de indébito. Sua alegação era a de que houvera erro no julgamento da 
ação expropriatória, causado ou facilitado pela perícia, uma vez que a área supostamente apossada pelo Estado já 
pertencia a ele próprio e não aos autores. Apesar do trânsito em julgado e do acordo depois celebrado 
entre as partes, o Min. José Delgado votou no sentido de restabelecer, em sede de recurso especial, a tutela 
antecipada que o MM. Juiz de primeiro grau concedera à Fazenda e o Tribunal paulista, invocando a auctoritas 
rei judicatæ, viera a negar. A tese do Ministro prevaleceu por três votos contra dois e a tutela antecipada foi 
concedida.” Vide STJ, REsp n. 240.712/SP, 1º turma,  Rel. José Delgado, DJe 15/2/2000 (DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Relativizar a Coisa Julgada Material. Disponível em: 
<http://xoomer.virgilio.it/direitousp/curso/dina1.htm>. Acesso em 2 jun 2011.) 
410 Ibid. 
411 Ibid. 
412 Diga-se, o projeto de Lei de Novo Código de Processo Civil, através dos artigos 134 a 144, reservou toda uma 
seção para tratar de mediação. Pode-se encontrar expressa determinação ao juiz para tentar, prioritamente e a 
qualquer tempo, compor amigavelmente o conflito. 
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Como bem observa o Ministro do Supremo Tribunal Federal Cesar Peluso: 

 
Os magistrados devem entender que conciliar é tarefa tão ou mais essencial e nobre 
que dirigir processos ou expedir sentenças. É imperioso que o Judiciário coloque à 
disposição da sociedade outros modos de resolução de disputas além do meio 
tradicional de produção de sentenças, muitas vezes lento e custoso sob o ponto de 
vista material e psicológico, e quase sempre de resultados nulos do plano das lides 
sociológicas subjacentes às lides processuais.414 
 

Em outros termos, “é preciso difundir a cultura da conciliação e torná-la, como via 

alternativa ao jurisdicionado, um instrumento à disposição do Poder Judiciário na indelegável 

tarefa substantiva de pacificador social.” 415 416 

Nesse aspecto, não há dúvida de que, a atuação do juiz orientada para a consagração 

do justo, no momento da prolação da decisão e/ou da adoção de outras vias alternativas de 

conflitos, é tema de grande relevo na Filosofia do direito, mas do ponto de vista estritamente 

processual: 

 
O deslocamento da função do processo da simples solução de litígios, para a 
condição de instrumento que proporciona benefícios sociais, corrobora uma visão 
publicista do processo, justificando uma posição mais ativa do magistrado, 
comprometido com esse resultado que, muitas vezes, repercute para além dos limites 
subjetivos e objetivos da lide, como ocorre com a formação de uma jurisprudência, 
que será aplicada a casos análogos. Neste novo cenário, o magistrado assume a 
direção efetiva – e não apenas formal – do processo, abandonando a posição de mero 
fiscalizador da observância das normas legais, passando a ativo participante, a fim 
de evitar tanto a perda da causa pela escassa habilidade da parte ou de seu 
representante, quanto o perecimento indevido e involuntário de um direito relevante 
do jurisdicionado.417 418 

                                                                                                                                                           
413 Segundo Gustavo Quintanilha Telles de Menezes, no que diz respeito à experiência de outros países quanto 
ao uso de meios alternativos de solução de conflitos, aponta que, nos Estados unidos, em alguns de seus estados, 
foi adotado o Sistema Multiportas (MultiDoors System), isso é, um sistema que oferece as partes alternativas 
formatadas para resolver o conflito durante a sua construção, e até mesmo antes dela (resolução em tempo real- 
Just in time resolution). Já quanto à Inglaterra, afirma o autor que: “[...] o juiz pode suspender processos 
instaurados e apresentar ás partes o recurso à mediação. (...) interessante técnica judicial (...), consistente em 
promover a comunicação e cooperação entre as partes, antes do ajuizamento da ação. Cuida-se de definir 
condutas e contatos que as partes devem ter, a partir do momento, em que cogitem a possibilidade de um conflito 
de interesses culminar em uma demanda judicial. São as pre-action protocols”. (FUX, Luiz (Coord). O novo 
Processo Civil Brasileiro: Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 186-189.) 
414 Peluso defende conciliação como alternativa para a solução de conflitos. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182850>. Acesso em 15 jul 2011. 
415  Ibid. 
416 De acordo com o Ministro Cesar Peluso, o acesso à justiça, pelo interessado, deve significar a possibilidade 
de se estar diante do juiz e de dialogar com ele, bem como apresentar diretamente os seus argumentos, 
propiciando uma maior integração das partes na solução de conflitos. (Ibid). 
417 FUX, Luiz (Coord). O novo Processo Civil Brasileiro: Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
p. 194. 
418 “Na época do Estado liberal clássico, vigorava no processo civil o princípio da tipicidade das formas 
processuais. Tratava-se, nas palavras de Giuseppe Chiovenda, de uma garantia de liberdade da parte contra a 
possibilidade de arbítrio do juiz. Medindo-se o poder de atuação do juiz pela lei, eram garantidas as formas 
mediante as quais a atividade jurisdicional poderia ser exercida. Desse modo, garantia-se ao litigante que o juiz 
não ultrapassaria os limites das formas processuais, inclusive dos meios executivos tipificados na lei. De maneira 
que havia nítida relação entre a lei, a liberdade e a contenção do poder judicial. Porém, o passar do tempo 
mostrou a necessidade de munir os litigantes e o juiz de uma maior latitude, seja para permitir que os 
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Considerando que a teoria da separação dos poderes não foi, histórica e 

originariamente, “um modelo binário a compreender que cada poder tem um escopo teórico 

fechado, delimitado e incomunicável de acordo com o seguinte axioma: ou é função executiva 

ou função judiciária ou função legislativa” 419. E que, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 atribuiu funções típicas e atípicas aos poderes constituídos. Nota-se que 

houve ampliação das competências atípicas dos Poderes Executivo420 e Judiciário como um 

todo e do Supremo Tribunal, em particular, nesta nova era globalizada. 

O Supremo Tribunal Federal é o único órgão no Brasil que desempenha uma dupla 

função: a de tribunal de jurisdição ordinária, com competência originária421 e recursal422 e a 

função de corte constitucional com o propósito de salvaguardar a Constituição da República. 

A Suprema Corte adquire eminência mais pronunciada neste sistema político, isto é, a 

porção mais importante da função política do Poder Judiciário brasileiro 423 424, por ser o 

agente mais qualificado para resguardar a Carta Magna e arbitrar conflitos.  

                                                                                                                                                           
jurisdicionados pudessem utilizar o processo de acordo com as novas situações de direito material e com as 
realidades concretas, seja para dar ao juiz a efetiva possibilidade de tutelá-las. Essa necessidade levou ao 
legislador não só a criar uma séria de institutos dependentes do preenchimento de conceitos indeterminados – 
como a tutela antecipatória fundada em ‘abuso de direito de defesa’ (art.273, II, CPC) -, admitindo o seu uso na 
generalidade dos casos, mas também a fixar normas processuais abertas, como o do art. 461 do CPC, que 
permitia a construção do modelo processual adequado à natureza da tutela específica almejada”. (MARINONI, 
Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições do civil law e da common law e a necessidade de 
respeito aos precedentes no Brasil. Revista de Processo, São Paulo: RT, ano 34, n. 172, 2009. p. 226-228). 
419  PEIXINHO, Manoel Messias. O Princípio da Separação dos poderes, a judicialização da política e direitos 
fundamentais. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_252.pdf>. Acesso 
em 01 de Abril de 2011. p. 4033-4034.  
420 “Por conseguinte, o Poder Executivo tem incorporado, cada vez mais, a competência legislativa. Não somente 
a competência para editar medidas provisórias, mas, também, tem sido constante o aumento da função legislativa 
por meio de atos normativos infralegais originados de autarquias que têm função regulatória, a exemplo das 
agências reguladoras de serviços públicos concedidos e de agência de regulação da ordem financeira. Nesse 
sentido, a crescente intervenção dos órgãos do Poder Executivo no processo legislativo poder-se-ia denominar de 
ativismo dos órgãos do Poder Executivo. Há muito tempo que no direito brasileiro os atos administrativos vêm 
se incorporando à ordem jurídica com nova configuração. Explico: os atos normativos infralegais emanados de 
autoridades administrativas têm regulado situações jurídicas não contempladas pela lei ou, em outra hipótese, 
nos casos de insuficiência da legislação formal. O exemplo bem significativo dessa nova tendência foi o 
julgamento da ação declaratória de constitucionalidade ajuizada em face da Resolução n. 07, de18-10-2005, do 
Conselho Nacional de Justiça. O ato normativo emanado do Conselho Nacional de Justiça proibiu a prática do 
nepotismo em todas as instâncias do Poder Judiciário, sem que houvesse lei em sentido formal que proibisse a 
contratação de parentes. Ainda que se argumente que a proibição do nepotismo já existia em decorrência da 
vedação implícita dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, é indiscutível que o ato 
administrativo normativo foi capaz de criar uma situação jurídica nova e, conseqüentemente, afetar direitos 
subjetivos, sem que, repita-se, existisse lei em sentido formal que vedasse a prática da contratação de parentes 
nos cargos de livre nomeação e exoneração em que há, inclusive, permissivo constitucional.” (Ibid. p. 4033-
4034.) 
421 Diga-se, refere-se à competência para conhecer e julgar a causa pela primeira vez, originariamente, é aquela 
que faz o primeiro exame da causa. No que tange ao STF, a Constituição da República Federativa do Brasil 
dispõe sobre competência originária no art. 102. 
422 Diga-se, a competência recursal pertence aos tribunais, e não aos órgãos de primeiro grau.  
A competência recursal ocorre quando a parte vencida fica insatisfeita com o resultado, e pede a manifestação do 
órgão jurisdicional mais elevado. 
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Segundo Seabra Fagundes: 

 
Quando se diz que o Supremo Tribunal Federal exerce função política, fala-se o que 
é obvio. Porque função política exercem todos os órgãos de cúpula do poder 
público. (...) o exercício da função política não se dá na rotina de suas atividades, 
senão quando chamado ele, na aplicação da Constituição da República, a manifestar-
se sobre validade de leis e atos executivos em face de princípios constitucionais 
basilares, como os que dizem com a significação do regime federativo, com a 
independência e harmonia dos poderes do Estado, com a definição e proteção dos 
direitos individuais (ou, em expressão mais abrangente, dos direitos públicos 
subjetivos do individuo), com as conceituações da ordem nacional e da ordem 
econômica. Ao manifestar-se em qualquer dessas matérias, como árbitro do que é a 
Constituição, o seu desempenho é político. Porque a Lei Maior será aquilo no 
conteúdo e na extensão, que os seus arestos declararem que é.425 
 

Todavia, adverte John Rawls que a “Constituição não é o que a Suprema Corte diz que 

é. Mais que isso, é o que o povo, atuando constitucionalmente através dos outros poderes, 

permite-lhe dizer a respeito.”426 

Portanto, o Supremo, juridicamente, não se encontra sozinho nesta tarefa, uma vez que 

se juntam a ele todos os juízes e tribunais do país, pelo modo difuso-incidental de controle 

constitucional das leis e demais atos normativos 427. Além da importante participação do 

amicus curiae e da realização de audiência pública no controle de constitucionalidade. 

                                                                                                                                                           
423  Na definição de Canotilho, função política seria “a conformação dos objetivos político-constitucionais mais 
importantes e a escolha dos instrumentos idôneos e oportunos para os prosseguir.” (CANOTILHO, Jose Joaquim 
Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4 ed. Coimbra: Almedina, 2000. p. 551). Por seu turno, 
Leonardo André Paixão, em sua tese de doutorado “A função política do Supremo Tribunal Federal” descreve 
com clareza esse tema: “o exercício da função política se dá mediante a decisão de temas relevantes. Um critério 
que pode ser utilizado para precisar quais são as matérias relevantes é a presença delas no corpo da Constituição. 
Trata-se, sem dúvida, de critério jurídico, que talvez possa ser tido como essencialmente formal, e determinado 
de modo absoluto pelo direito positivo. Mas cabe lembrar que, como visto, o órgão que exerce a função política 
age com grande liberdade em relação à Constituição, e, de certo modo, determina quais matérias estão, ainda que 
de forma indireta ou implícita, dentro do texto constitucional. Outro aspecto a ser ressaltado é que a definição de 
objetivos e dos meios para alcançá-los, típica da função política, não se exerce apenas e tão somente quando há 
deliberação inovadora quanto ao conteúdo do interesse público até então vigente. Exercer função política não é, 
necessariamente, inovar. A manutenção da concepção tradicional de interesse público também traduz exercício 
(quiçá qualificado de conservador) da função política, exercício este que confirma quais são os objetivos sociais 
e quais são os meios para atingi-los em cada oportunidade (rejeitada) de mudança. Portanto, a função política é 
exercida de modo permanente, ainda que esporadicamente a definição de interesse público e dos meios para 
alcançá-la seja inovadora.” PAIXÃO, Leonardo André. A Função Política do Supremo Tribunal Federal. 2007. 
57/58 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-01092007-150125/pt-br.php>. Acesso em 5 abr 2011. p. 
57-58. 
424  Ibid. p. 114. 
425 FAGUNDES, Miguel Seabra. As funções políticas do Supremo Tribunal Federal. In: Sesquicentenário do 
Supremo Tribunal Federal. Brasília: UnB, 1982. p. 50. 
426 RAWLS, John. Liberalismo Político. Sergio René Madero Báez (Trad.). México, D.F: Fondo de Cultura 
Económica, 1996. p. 226. 
427 ARANTES, Rogério Bastos apud PAIXÃO, Leonardo André. A Função Política do Supremo Tribunal 
Federal.  2007. 57/58 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-01092007-150125/pt-br.php>. Acesso em 5 abr 2011. p. 
211. 
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Enquanto que, politicamente, conta com a participação daqueles que representam o 

povo, no Congresso Nacional, mediante a elaboração de emendas constitucionais.   

Atuando como um poder contramajoritário, pois definido como “entidade exemplar da 

razão pública” 428·, visa a proteger a supremacia da mais alta lei do ordenamento jurídico 

(expressão da vontade do povo). 

Em outros termos, o papel da Suprema Corte será anti-majoritária no caso em que 

declarar inconstitucional uma lei ordinária429, a qual é expressão do poder legislativo e da 

supremacia parlamentar. Mas não quando suas decisões vierem a concordar, razoavelmente, 

com o texto constitucional e com as interpretações que se lhe tenham ordenado 

politicamente.430 

Assim, o Estado Democrático de Direito se caracteriza, dentre outros elementos, por 

uma hermenêutica pós-positivista e principiológica, sustentada não em conceitos únicos e 

absolutos de razão e justiça, como na era do positivismo jurídico puro, e sim nas concepções 

de razoabilidade e judicialidade.  

Em decorrência da não existência de um critério único de alcance do sentido de razão 

e de justiça, em uma sociedade alimentada de incertezas, passou, então, o Poder Judiciário a 

ter que “judicializar” o justo e o razoável quando da apreciação das normas constitucionais e 

demais atos normativos. 

 O trabalho interpretativo contínuo do ordenamento jurídico, isso é, da definição da 

razoabilidade e da judicialidade da norma, porém, só poderá ser alcançada, basicamente, no 

exato momento de sua aplicação, devido às cambiantes circunstâncias econômicas e sociais 

advindas desse superdesenvolvimento da modernidade.  A política e o direito, nesta nova era, 

cedem, portanto, o lugar dos mais importantes fatores de risco da evolução social para a 

economia globalizada. 

Deste modo, o Supremo Tribunal, como Corte Constitucional, constitui a criatura da 

razão publica, haja vista que o conjunto de valores políticos descritos na carta constitucional 

irá orientar o exercício de seu poder. Sendo que, paradoxalmente, é também o responsável 

pela criação da própria “razão publica” por meio da aplicação da razoabilidade e da 

judicialidade. 

Logo, a abrangência da atuação política do Supremo Tribunal transcende a declaração 

de inconstitucionalidade das normas e o exercício da função de garantir a segurança das 

                                                 
428 RAWLS, op.cit., p. 220. 
429 Ibid. p. 221-222. 
430  Ibid. A Constituição como expressão da vontade do povo – poder constituinte originário – afastaria a 
supremacia parlamentar (poder legislativo ordinário). 
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decisões, para ensaiar a própria criação do direito, “transformando-se em um verdadeiro 

legislador”, a fim de harmonizar a velocidade das mudanças sociais e econômicas da nação 

com a constituição em vigor 431, sem que sejam subvertidos quaisquer fundamentos da 

democracia.432 

Por isso que já se reconhece a possibilidade de suprimento da omissão 

inconstitucional, pelo Poder Judiciário, no controle incidental de constitucionalidade, uma vez 

que não se poderia aceitar e considerar razoável a espera ad eternum da implementação de 

uma norma pelo o Poder Legislativo, no caso em que este se recuse a fazê-lo, principalmente 

no que se refere a direitos fundamentais.433  

 
Como as constituições não mais apenas garantem direitos já assegurados, mas 
também realizam promessas constitucionais de direitos – como a universalização da 
saúde e da educação, cuja implementação demanda atuação do poder público, resta 
evidente que a eficácia da jurisdição constitucional será comprometida caso seja 
atribuído ao juiz função meramente negativa. 434 
 

Na realidade, o fato de a jurisprudência, por vezes, vestir o papel de fonte primária do 

direito, não implicaria uma possível negação do próprio modelo da democracia representativa, 

quiçá do princípio da separação dos três poderes, pois apenas trata-se de uma nova leitura das 

funções judiciais contextualizadas em um sistema de direito denominado de equity law. 

É por essa razão que John Rawls descreve o poder dos Tribunais de Justiça 

Constitucional como um ‘fórum da razão pública’435, visto que a função exercida pelos 

magistrados não se reduzem à simples expressão ‘boca da lei’, como era assim defendido por 

Montesquieu. 

É possível encontrar na própria Carta Constitucional um exemplo da atividade 

legiferante positiva exercida pela Suprema Corte, ao prever a ação declaratória de 

constitucionalidade, e conceder a sua decisão o “impressionante efeito de impedir que juízes e 

                                                 
431 Diga-se, sendo certo que, quanto ao núcleo do poder discricionário, o tribunal não vai se fazer substituir por 
legislador e ou administrador. 
432 Exemplo da abrangência da atuação política do Supremo Tribunal Federal: O STF se antecipou ao Congresso 
Nacional e reconheceu legalmente, por unanimidade, no dia 05 de Maio de 2011, numa decisão unânime e 
histórica, as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. A partir desta data, devem ser aplicadas as mesmas 
regras da união estável heterossexual, prevista no Código Civil. A decisão foi tomada no julgamento de duas 
ações: A primeira, proposta pelo governo do Estado do Rio de Janeiro (ADPF 132) e a segunda, apresentada pela 
Procuradoria-Geral da República (ADI 4277).  
433 MORO, Sergio Fernando. Jurisdição constitucional como Democracia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. p. 238. 
434  Ibid. 
435 RAWLS, op.cit., p. 227. 
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administradores públicos neguem aplicação à norma infraconstitucional sob o fundamento de 

ser a mesma incompatível com a Lei Maior.” 436 

Um outro exemplo de função normativa do Judiciário, se encontra previsto em lei 

ordinária, no Código de Processo Civil, em seu artigo 557 437, ao determinar que o relator 

negue seguimento – como uma forma de comando imperativo - a recurso manifestamente em 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo 

Tribunal Federal, ou de outro Tribunal Superior.438 

Igualmente, na Lei processual civil, há previsão de vinculação as decisões do 

Supremo, quando veda o parágrafo único do artigo 481439 a remessa, pelos órgãos 

fracionários, ao plenário, ou a órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já 

houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.  

Frente a esse novo papel assumido pela Corte Maior, a apreciação, ainda que 

incidental, do tema de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, distrital 

ou municipal, é responsável por gerar dois grandes efeitos. O primeiro, restrito apenas as 

partes para as quais foi pronunciada a decisão. E o segundo, denominado de panprocessual ou 

                                                 
436 SLAIB FILHO, Nagib. Breve História do Controle de Constitucionalidade. [2011]. Disponível em: 
<http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo34.htm >. Acesso em: 05 de Abril de 2011. 
437 “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior.  (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998.) 
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.  (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998.) 
§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se 
não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso 
terá seguimento.  (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998.) 
§ 2o Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao 
agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro 
recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.756, de 
17.12.1998.)” 
438 O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil (Projeto de Lei n. 166/10) retirou o termo jurisprudência 
dominante, veja: “Art. 853. Incumbe ao relator: III- negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou 
que afrontar: a) súmula do Supremo tribunal Federal, de Tribunal superior ou do próprio tribunal; b) decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou por tribunal superior em julgamento de casos repetitivos;(...). E 
ainda, IV – dar provimento a recurso se a decisão recorrida afrontar: a)  súmula do Supremo tribunal Federal, de 
tribunal superior ou do próprio tribunal; b) decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou por tribunal 
superior em julgamento de casos repetitivos;”. 
439 “Art. 480.  Argüida a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido o 
Ministério Público, submeterá a questão à turma ou câmara, a que tocar o conhecimento do processo. 
Art. 481.  Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento; se for acolhida, será lavrado o acórdão, a fim de 
ser submetida a questão ao tribunal pleno. 
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a 
argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998.)” 
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indeterminado e/ou abstrato, pois irá alcançar, em uma grande maioria de casos, outros 

processos que não aquele que foi proferido o precedente. 440 

Isso é, por este último efeito, que transcende as partes litigantes, é possível vislumbrar 

funções normativas ou legislativas, visto que suas normas – condutas hipotéticas - teriam a 

capacidade de abranger sujeitos indeterminados quando circunscritos nas hipóteses de 

incidência da jurisprudência.  

A propósito, subsiste o poder legiferante indireto do Supremo, pois ao eliminar 

alternativas normativas, por meio de declaração de inconstitucionalidade, “terá a faculdade 

de, por via direta ou transversa, indicar as fórmulas admitidas ou toleradas.”441 

Importante salientar que as decisões do Supremo Tribunal Federal no controle de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, em qualquer das esferas 

governamentais (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), passaram a dispensar a 

comunicação ao Senado Federal, como era exigido no art. 178 do seu Regimento Interno e no 

art. 52, X, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. 

Isso significa que, por outra perspectiva, o controle de constitucionalidade, seja pela 

via incidental ou direta, outorgou a esta Corte um poder, que nem mesmo o Legislativo 

detém, pela simples impossibilidade de imunização de seus atos, ainda que através de emenda 

constitucional. 

Além do mais, há uma intenção de proposta de controle prévio constitucional sobre os 

projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e enviados para sanção presidencial, ainda 

que exista na Câmara dos Deputados e no Senado Federal Comissões de Constituição e 

Justiça, conforme experiência de alguns países europeus.442 

                                                 
440 SLAIB FILHO, Nagib. Breve História do Controle de Constitucionalidade. [2011]. Disponível em: 
http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo34.htm. Acesso em: 05 de Abril de 2011. 
441 MENDES, G. F. Teoria da Legislação e Controle de Constitucionalidade: Algumas Notas. Revista Jurídica 
Virtual, Brasília, DF, v. 1, n. 1, 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_01/teoria.htm>. Acesso em 6 abr 2011. 
442 “O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cezar Peluso, disse ontem que vai propor à 
presidente Dilma Rousseff um controle prévio de constitucionalidade para projetos aprovados pelo Congresso e 
enviados para sanção presidencial. A medida evitaria que o STF tenha depois que decidir sobre a 
constitucionalidade de determinada lei, como está acontecendo com a Lei da Ficha Limpa. (...). A proposta de 
controle prévio constitucional sobre os projetos de lei foi apresentada no encontro, batizado de “Duas idéias para 
um pacto republicano.” Segundo Peluso, a iniciativa seria uma forma de reduzir as ações diretas de 
inconstitucionalidade (Adins) que chegam ao STF. O excesso de Adins contribuiria disse, para a morosidade da 
justiça: ‘”Podemos introduzir, mediante reforma constitucional, a possibilidade de controle prévio 
constitucional, tal como é praticado em Portugal, na Espanha, na Itália e, de certo modo, também na França.”” 
(ROXO, Sergio. Ministro Cezar Peluzo defende análise prévia para evitar casos como o da ficha limpa. O 
Globo, Rio de Janeiro, 25 mar 2011. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/03/25/ministro-
cezar-peluso-defende-analise-previa-para-evitar-casos-como-da-ficha-limpa-924093616.asp>. Acesso em 26 mar 
2011.) 
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Pela proposta, caberia ao Presidente da República enviar o texto ao Supremo, o qual 

teria 30 dias para se manifestar sobre a sua constitucionalidade. 

Trata-se de uma medida que se adotada e aprovada irá corroborar ainda mais para o 

fortalecimento e ampliação do poder da Suprema Corte Brasileira. 

 

5.1.1. A Nova Retórica e o Supremo Tribunal Federal   

 

A noção de conformidade à lei como definição de justiça, encontrava seu fundamento 

no direito positivado e/ou escrito.  

Assim, Hobbes afirmava que a justiça consistia simplesmente na manutenção de 

pactos mediante o uso do poder coercitivo do Estado443. Alertando para o fato de que onde 

não houvesse Estado, igualmente não seria possível existir justiça e muito menos injustiça, 

visto que aquela dependia de uma perfeita subsunção do comportamento a regra (assegurada 

pelo Estado), ainda que se tratasse de uma regra simplesmente pactuada.  

Entretanto, com o desenvolvimento do sistema complexo, o justo passou a ser 

procedimental, uma vez que, diante dessas inúmeras incertezas e riscos, não seria mais 

possível sustentar a tese de uma única e absoluta forma de justiça em uma era de 

supermodernização da sociedade. 

Isso significa que seu conceito ultrapassou a simples idéia de conformidade da conduta 

a uma norma, a fim de se confundir e correlacionar com a própria equidade e/ou a 

razoabilidade444. 

A relativização do seu conceito decorreu, dessa forma, do uso prático da própria razão. 

Divergindo da teoria pura do direito, que a considerava absoluta e cujo fundamento se 

encontrava na razão445 lógica e/ou teórica, ou seja, numa simples operação dedutiva a partir 

                                                 
443 HOBBES, Thomas. Leviatã. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva (trad). 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. p. 112. 
444 Diga-se, como correlativo de razoável, moderação, equilíbrio. 
445 “É racional, no sentido lato da palavra, o que é conforme aos métodos científicos; e as obras de lógica 
consagradas ao estudo dos meios de prova, limitadas essencialmente ao estudo da dedução e habitualmente 
completadas por indicações sobre o raciocínio indutivo, reduzidas, aliás, não aos meios de construir, mas de 
verificar, as hipóteses, aventuram-se muito raramente no exame dos meios de prova utilizados nas ciências 
humanas. Com efeito, o lógico, inspirando-se no ideal cartesiano, só se sente à vontade no estudo das provas que 
Aristóteles qualificava de analíticas, pois todos os outros meios não apresentam o mesmo caráter de necessidade. 
E essa tendência acentuou-se mais ainda há um século, quando, sob a influência de lógicos-matemáticos, a lógica 
foi limitada à lógica formal, ou seja, ao estudo dos meios de prova utilizados nas ciências matemáticas. Daí 
resulta que os raciocínios alheios ao campo puramente formal escapam à lógica e, com isso, também à razão. 
Essa razão, da qual Descartes esperava que permitisse, pelo menos em princípio, resolver todos os problemas 
que se colocam aos homens e cuja solução o espírito divino já possui, ficou cada vez mais limitada em sua 
competência, de sorte o que escapa a uma redução ao formal lhe apresenta dificuldades insuperáveis.” 
(PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 2) 
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de normas positivas, as quais, em função do princípio da legalidade, deveriam servir de 

premissas necessárias.446 

Em outras palavras, o positivismo jurídico limitava o papel da lógica, do método 

científico e da razão à solução de problemas de fundo meramente teórico, como se existissem 

certezas valorativas absolutas.  

Segundo Chaïm Perelman:  

 
De fato, se nos ativermos ao método positivista, à idéia de uma escolha, de uma 
decisão, de uma solução razoável, que implique a possibilidade do uso prático da 
razão, deverá ser excluída. Mas mesmo que fôssemos além da abordagem 
positivista, não bastava desejar uma concepção mais ampla da razão: cumpria 
também elaborar uma metodologia que permitisse pô-la em prática, elaborando uma 
lógica dos juízos de valor que não os fizesse depender do arbítrio de cada um [...]. 
447 
 

Isso porque, “ao contrário da lógica tradicional, que se concentra na validade dos 

argumentos, a nova retórica pretende evidenciar procedimentos argumentativos que recorrem 

a razões (...) e se inspiram no ideal da racionalidade e da persuasão.” 448 

A retórica exerce a persuasão por meio de um discurso, em que se procura ganhar a 

adesão intelectual do auditório apenas com o uso da argumentação449. Sendo que o objetivo 

daquele que a exerce é obter o assentimento do auditório à tese que apresenta.450 

Auditório, segundo Perelman, é "o conjunto de todos aqueles que o orador quer 

influenciar mediante o seu discurso". E auditório universal, continua o autor, “seria aquele 

constituído pela humanidade inteira, pelo menos por todos os homens adultos e normais.” 451 

A nova retórica enseja possibilidades inéditas para teoria do conhecimento jurídico: 

primeiro, porque reconheceu a perda do seu caráter normativo.  

E segundo, porque negou a existência de interpretações jurídicas absolutamente 

verdadeiras 452 - e consequentemente a existência de uma única justiça e razão - pois as 

premissas da argumentação, que resulta de um acordo entre quem argumenta e seu auditório, 

                                                 
446 Ibid. p. XIV. 
447 Ibid. p.137. 
448 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 3. ed. Alfredo Bossi e Ivone Castilho Benedetti (trad). São 
Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 975. 
449  “Entenderemos com isso a argumentação, aquele que a apresenta e aqueles a quem ela se dirige, sem nos 
determos no fato de que se trata de uma apresentação pela palavra ou pela escrita, sem distinguir discurso em 
forma e expressão fragmentária do pensamento.” (PERELMAN, op.cit., p.7.) 
450 A Nova Retórica, segundo o autor, é "o estudo das técnicas discursivas que visam a provocar ou a intensificar 
a adesão de certo auditório às teses apresentadas". (Ibid.) 
451  Ibid. p. 34. 
452 Diga-se, a verdade era obtida pela própria lei, assim como a razão e a justiça, por isso eram consideradas 
únicas e absolutas. 
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podem ser, na realidade, dependendo do caso, verossímeis ou não. Isso é, o que importa é a 

própria argumentação e não se as premissas são tidas como verdadeiras ou falsas.  

Em outros termos, o problema a que se propõe a dogmática jurídica453 não é o da 

verdade ou falsidade de seus enunciados, mas as inúmeras possibilidades de se interpretar 

diferentemente uma determinada regra jurídica e/ou um princípio normativo ou 

extranormativo a fim de se alcançar os seus fins (a manutenção da organização econômica, 

política, social, a resolução de conflitos sociais e etc). 

Logo, pouco importa se a decisão judicial ou administrativa é derivada, 

verdadeiramente, de uma norma geral, mas sim se ela se apresenta como sendo a mais justa, 

razoável, equitativa ou conforme o direito do que outras tantas decisões igualmente cabíveis. 

Desse modo, ocorreu uma inversão no sentido da reflexão jusfilosófica, ao negar em 

adotar determinado método normativo escrito como pressuposto absoluto para a produção de 

conhecimento de direito. 

Razão pela qual, todos os chamados operadores do direito (doutrinadores, professores, 

advogados, promotores, defensores, juízes, desembargadores e amicus curiae) são tidos como 

articuladores de argumentos convincentes, já que representam e, ao mesmo tempo, são as 

vozes do povo e/ou auditório universal. 

Nesse sentido, a lição de Peter Häberle quanto à interpretação constitucional por esses 

articuladores de argumentos:  

 

                                                 
453 Em sentido contrário ao pensamentoda dogmática juridica, Lenio Luiz Streck afirma que: “[...] autores como 
Kaufmann alertam para o fato de que até mesmo a teoria da argumentação não acompanhou a hermenêutica na 
abolição do esquema sujeito-objeto, prevalecendo-se antes da objetividade. Dito de outro modo, ‘apesar de 
também combater a perspectiva do positivismo normativista tradicional, a teoria da argumentação tem em 
comum com essa corrente a tentativa de deduzir substantivamente a decisão a partir de regras prévias, 
problemática presente, aliais, em autores como Atienza, que ainda permanece nos quadros do paradigma 
epistemológico da filosofia da consciência, ao sustentar uma função instrumental para a interpretação, otimizada, 
para ele, a partir da teoria da argumentação jurídica. (...) Os modelos metodológico-metafísicos que entendem o 
ato de interpretação como cindível em distintas partes, rejeitam a atuação do tempo. Pretender reproduzir um 
sentido de um texto é seqüestrar a ação do tempo e da história. Trata-se, pois, de uma cronofobia”. (PRADO, 
Geraldo Luiz Mascarenhas (Coord). Acesso à justiça: efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 137-138). Em resumo afirma o autor: “Nessa linha, levando em conta as consequencias do giro 
ontológico-hermenêutico, torna-se necessário ultrapassar as teses sobre hermenêutica jurídica ainda 
predominantes na doutrina e jurisprudências brasileiras, pelas quais interpretar significa revelar o unívoco 
sentido da norma, ou que interpretar seria extrair da norma tudo o que nela contém (...) trata-se de des-velar um 
paradoxo, representado pelo fato de que a segurança jurídica - pretensamente alcançável a partir da ‘busca da 
univocidade sígnica’ ou da ‘objetificação do texto’ - , intentada pelo positivismo-normativista de viés exegético-
subsuntivo, não passa de uma forma acabada de discricionariedade judicial , repristinando uma espécie de 
“realismo ou positivismo fático tardio”. Explicando melhor: a partir de redefinições dos textos, a dogmática 
jurídica, no interior da qual predomina o pensamento positivista de cariz exegético-subsuntivo, tem conseguido – 
sem gerar maiores traumas ou perplexidades – estabelecer não somente sentidos contra legem e/ou 
inconstitucionais, como também novos textos.” (PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas (Coord). Acesso à justiça: 
efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 134-135).  
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O juiz constitucional já não interpreta, no processo constitucional, de forma isolada: 
muitos são os participantes do processo; as formas de participação ampliam-se 
acentuadamente. Na posição que antecede a interpretação constitucional “juridica” 
dos juízes (Im Vorfeld juristischer Verfassungsinterpretation der Richter), são 
muitos os interpretes, ou, melhor dizendo, todas as forças pluralistas públicas são, 
potencialmente interpretes da Constituição 454 
 

Em sintonia com a teoria argumentação juridica, MacCormick sustenta que a equidade 

(leia-se: decisão justa) se dirige contra, apenas, o caráter geral das regras, mas não contra o 

princípio da universalidade, pois, segundo ele, os conceitos de universalidade e generalidade 

não se confundem455 456. Isso é, “uma norma pode ser mais específica que outra, mas ser 

igualmente universal, pois a universalidade é um requisito de tipo lógico, que não tem relação 

com a maior ou menor especificidade de uma norma” 457. 

Logo, o argumento lingüístico, que fixa o significado possível dos textos, pode ser 

superado e dar lugar a uma interpretação até mesmo contra legem, a fim de se obter uma 

decisão mais justa/razoável, conforme os princípios jurídicos e o ‘senso comum’ (argumentos 

universalmente aceitos pelo auditório naquele determinado tempo e espaço). Como bem 

assinala MacCormick: “a conduta dos juizes é a de fazer justiça de acordo com o Direito”. 

Frente a essa realidade, o Supremo Tribunal Federal, diante das inúmeras incertezas 

valorativas, vem utilizando, como método de persuasão, os próprios procedimentos 

argumentativos obtidos: pela triagem de entendimentos, pelos princípios extranormativos, 

pelos direitos e garantias constitucionais, pela participação do amicus curiae e, finalmente, 

pela realização de audiências públicas. 

Esses procedimentos argumentativos, utilizados pela Corte maior, originaram-se com 

o nascimento do direito procedimental, o qual não privilegiou a univocidade da linguagem e a 

validade dos argumentos, mas sim o pluralismo, tanto nos valores morais, como nas opiniões: 

“A abertura para o múltiplo e não-coercitivo torna-se, então, a palavra mestra da 

racionalidade.” 458 

O campo da argumentação, por conseguinte, na nova retórica, é o do verossímil, do 

plausível, do provável, na medida em que este último não detém a qualidade do que é certo e 

escapa ao conhecimento exato, à estabilidade e à segurança. 

 
                                                 
454 Häberle, Peter. Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 
contribuição para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. Gilmar Ferreira Mendes (Trad.). 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 41. 
455 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. 3. ed. Maria Cristina Gumarães 
Cupertino (trad). São Paulo: Landy, 2006. p. 127. 
456 Ibid. p. 152. 
457 Ibid. p. 127. 
458 PERELMAN, op.cit., p.XX. 
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5.1.2. Formas de Procedimentalização da Razão e da Justiça no Brasil  

 

Existem duas formas de procedimentalização e/ou instrumentalização da razão e da 

justiça no sistema jurídico brasileiro: A primeira denominada de “triagem de entendimentos”, 

nada mais significa do que um processo de filtragem, realizado pela Suprema Corte, dos 

entendimentos pronunciados, nos juízos singulares e tribunais, a fim de extrair dessas mesmas 

decisões, naquele determinado momento e âmbito territorial, a explicitação pública da 

razoabilidade e judicialidade, bem como sua forma de uso. 

Dito de outro modo, quando o juiz, tanto de primeiro grau, quanto de segundo, prolata 

seu entendimento através de uma decisão fundamentada, permite ao Supremo, por meio de 

um processo de seleção de julgamentos realizados459 (apreciação de conflitos de interesse 

desde o juízo singular até tribunais superiores), tomar conhecimento daquilo que seria aceito 

ou aceitável, universalmente, pelo auditório, como razoável e justo, naquele determinado 

tempo e espaço, da matéria de direito e fato já, amplamente, discutida. 

Nasce daí a possibilidade de que, devido à pluralidade de órgãos judicantes, num 

mesmo instante histórico – sem variações das condições culturais, políticas, sociais, 

econômicas – uma determinada regra de direito seja diferentemente interpretada por juízos 

singulares e órgãos de tribunais superiores, facultando a esses mesmos tribunais, ao Superior 

Tribunal de Justiça e, principalmente, ao Supremo Tribunal Federal, uniformizar 

jurisprudência predominante, através de um mecanismo de filtragem, nas diversidades de 

entendimentos, da compreensão pública da razoabilidade e judicialidade. 

Esse mecanismo, em outros termos, oportuniza o debate e o uso da argumentação, haja 

vista a impossibilidade de existir, em uma sociedade complexa e de risco, uma única solução 

constitucional e correta 460 para o conflito.  

Isso é, o pluralismo nas opiniões e entendimentos, escapa a antiga racionalidade do 

certo ou errado, permitindo a elaboração de inúmeras e diferentes teses jurídicas em idêntica 

matéria. Até porque, o Direito, além de não se tratar de ciência exata, nada mais é, 

filosoficamente considerado, do que resultado da própria criação humana. 

                                                 
459 Diga-se, em virtude do surgimento da internet e a informatização do sistema judiciário, ocorreu uma 
importante melhora na comunicação de atos jurídicos e jurisdicionais entre os tribunais, contribuindo para o 
fenômeno de triagem desses entendimentos. 
460 Diga-se, o termo constitucional foi utilizado no lugar do legal, pois, às vezes, a interpretação dada pelo jurista 
pode ser contra legem, fundamentando-se na razoabilidade, direitos e princípios constitucionais. Isso é, uma 
solução conforme à constituição. Além do mais, não existe uma única solução correta para o caso, pois, deve o 
juiz, dentre todas soluções verossímeis e plausíveis, escolher aquela que seria a mais justa e razoável para o caso 
concreto. 
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Destaca-se que, a regulamentação pelo Código de Processo Civil461 do tema 

uniformização e estabilidade de jurisprudência, é de grande importância e deve ser, sempre 

que possível, segundo José Carlos Barbosa Moreira462 e Luiz Guilherme Marinoni463, ser 

observada pelo juizo singular e tribunais superiores, a fim de se impedir a não efetividade do 

provimento jurisprudencial e, por sua vez, a concretização do injusto, mediante interposição 

de inúmeros recursos para a confirmação do que já foi exaustivamente discutido e decidido.  

Mas veja que, tal uniformização somente vai se desenvolvendo à medida que os 

argumentos esposados por diversos operadores do direito – doutrinadores, advogados, 

promotores, defensores, juízes e desembargadores -  vão escoar-se e passar, como por um 

filtro, na hierarquia da organização judiciária, até chegar a última instância, que é a Corte 

Política, contribuindo para seleção, dentre as inúmeras formas de aplicação da justiça, aquela 

que seria a mais justa e razoável no contexto fático. 

Nessa linha de raciocínio, a desejável “segurança jurídica” vai tomando força à 

proporção que a matéria discutida seja alcançada pelos tribunais superiores, essencialmente, 

no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, nada disso impede que, a 

qualquer tempo, diante da velocidade dos riscos e complexidades, surja um movimento, pelos 

juízes singulares e órgãos de tribunais inferiores, “em direção a novas maneiras de entender as 

regras jurídicas, sempre que a anteriormente adotada” 464 – pelos tribunais superiores – “já 

não corresponda às necessidades cambiantes do convívio social.” 465 

A propósito, a função de intérprete da Corte Constitucional, torna possível, além da 

consolidação de jurisprudência, a edição da tão controvertida súmula vinculante466, que por 

uma análise jusfilosófica, representa a própria reiteração da razoabilidade.467 

                                                 
461 O Anteprojeto do Código de Processo Civil, no seu Art. 847, inciso III, prevê que: “Art.847. Os tribunais 
velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte: (...) III – a 
jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as decisões de todos os órgãos a ele vinculados; IV – 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores deve nortear as decisões de todos os 
tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da 
isonomia; (...).” Entretanto, ressalta-se que, apenas, deve a jurisprudência dominante “nortear” as decisões dos 
tribunais e juízos singulares e não “obrigá-los” a observá-las. 
462 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. Rio de janeiro: Forense, 
2009. v. 5,  p. 5. 
463 MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições do civil law e da common law e a 
necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 
34, n. 172, 2009. p. 207.  
464 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. Rio de janeiro: Forense, 
2009. v. 5, p. 5. 
465 Ibid. 
466  Ver Lei nº 11.417/06 que regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo 
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências. 
467 Em sentido contrário, Lenio Luiz Streck afirma que: “[...] Na verdade do mesmo modo que o senso comum 
teórico (dogmática jurídica ainda predominante) equipara texto e norma, no caso das súmulas o problema se 
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Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de, após repetidas 

decisões sobre matéria constitucional, as quais ele ponderou, pelo mecanismo de triagem de 

entendimentos, ser a mais razoável e justa para solução de conflitos, editar enunciado de 

súmula com efeito vinculante à todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como à 

administração pública direta e indireta nas suas três esferas. 

Esse efeito vinculante, que autoriza a proteção das expectativas legítimas do 

jurisdicionado (principio da confiança) e a afamada segurança jurídica, decorre da forma 

como o Supremo passa a compreender, pela triagem de entendimentos pronunciados pelo 

Judiciário, o sentido público da razoabilidade e justiça, advindo de determinado conflito de 

interesse (incluindo aí as interpretações de normas jurídicas), e não apenas pelo exercício, 

constituional, do seu próprio poder interpretativo. 468 

Em outros termos, a legitimidade de suas súmulas vinculantes não se origina pura e 

simplesmente do poder constitucional de interpretar matéria constitucional, mas, também, e 

principalmente, da percepção pública razoável de justiça.  

Mas convém relembrar que o instrumento processual inserido na Carta Constitucional 

de 1988, conhecido como Repercussão Geral, se caracteriza na realidade como um filtro 

recursal469 – requisito de admissibilidade - na tentativa de diminuir o número de processos 

encaminhados à Suprema Corte.  O Objetivo dessa ferramenta é possibilitar que o Supremo 

                                                                                                                                                           
agrava, na medida em que esta tem a função de representar uma espécie de ‘concepção universalizante’ do 
direto. (...) os verbetes, as súmulas e os assim denominados ‘entendimentos jurisprudenciais dominantes’ nada 
mais são do que tentativas metafísicas de universalização/generalização conceitual, como se fosse possível 
alcançar essências, desconsiderando, assim, o parecer da singularidade dos casos. Consequentemente, o ato de 
aplicação do jurista resumir-se-a à mera subsunção do caso àquele significante, produzindo uma ‘perfeita’ 
simetria entre o dito ‘universal’e o fato singular a ser subsumido. (...) É como se o verbete sumular irradiasse 
uma ‘certeza-significativa-fundante’, tornando a tarefa interpretativa do jurista uma simples caso de adequatio 
do fato ao direito (que, no caso da sumula, estará pré-definido)”. (PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas (Coord). 
Acesso à justiça: efetividade do Processo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 139-140). 
468 Diga-se mas, isso não significa, que juízos singulares e demais tribunais superiores estejam obrigados a 
decidir segundo a súmula vinculante, mas a opção judicial pela sua superação é medida muito séria, já que os 
juizes, tanto de primeiro grau, quanto de segundo, devem respeitar as expectativas dos particulares, pois esse 
mecanismo visa impedir que uma mesma regra de direito seja interpretada de maneira diferente por outros 
órgãos de um mesmo tribunal, comprometendo a unidade e coerência do ordenamento juridico. Além do 
princípio da segurança jurídica, o principio da confiança deve ter como uma das suas consequências, possibilitar 
que a expectativa legítima do jurisdicionado seja respeitada mediante a aplicação da súmula vinculante. 
Contudo, caso as necessidades cambiantes da sociedade exijam uma nova interpretação, em razão de seus riscos 
e complexidades, deve o magistrado seguir em direção a, também, uma nova maneira de entender a regra 
jurídica anteriormente questionada em súmula do Supremo. 
469 Código de processo Civil: “Art. 543- A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá 
do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos 
termos deste artigo. 
§ 1º. Para efeito da repercussão geral, será considerada, a existência ou não, de questões relevantes do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.” 
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selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância 

jurídica, política, social ou econômica.470  

Diferindo-se, portanto, e muito, do processo ou procedimento de triagem, visto que 

neste busca-se estudar o uso e compreensão pública da razoabilidade e judicialidade. 

A segunda forma de procedimentalização coincide com a verificação do próprio limite 

da valoração e/ou do coeficiente valorativo do julgador, realizado pelos membros do 

Supremo, no momento da prolação da decisão. 

Isso é, a explicitação das suas premissas e motivações, a qual irá orientar a solução do 

caso, encontra três limites na fronteira da nova retórica, a fim de se obter uma manifestação 

jurisdicional verossímil, razoável, justa e/ou equitativa, em uma sociedade caracterizada pelos 

riscos, complexidades e pela enorme quantidade de bens e valores distintos em choque. 

O primeiro limite foi levantado em texto constitucional, ante a previsão de valores 

políticos, princípios, direitos e garantias fundamentais, aceito, universalmente, pelo seu único 

autor legítimo: o povo soberano. 

Nesse sentido, a Constituição representa a própria razão pública, a qual rege a vida 

coletiva e orienta o exercício dos poderes estatais. 

Com efeito, essa forma de explicitação pública do razoável é utilizada nas 

manifestações jurisdicionais da Corte, com o propósito de alcançar a melhor solução possível 

– dentre outras existentes – e, principalmente, a de colaborar na propagação pública do 

conteúdo da lei maior, como intérprete e guardião, que é da Constituição. 

Nesse sentido vale à pena trazer a lição de Peter Häberle: “[...] A Corte Constitucional 

haverá de interpretar a Constituição em correspondência com sua atualização pública”. Isso 

porque, para o reconhecido autor, a principal função de uma Corte Constitucional é a de 

interpretar a Lei Maior com base em uma perspectiva atualizada de sua visão púbica.471 

Trata-se, o segundo limite, da aplicação dos princípios extranormativos 

argumentativos pelo Supremo Tribunal. 

                                                 
470 “Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão 
proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A 
preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com 
votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise 
de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o 
relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 
dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral 
na matéria.”  (Repercussão Geral. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451>. Acesso em 7 abr 2011.) 
471 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: 
contribuição para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. Gilmar Ferreira Mendes (Trad.). 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 41. 
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O uso dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, como forma de 

procedimentalização da razão, confere poder ao intérprete em buscar a solução mais justa para 

o caso e o de elaborar precedentes, como fonte primária do direito, com o fito de resolver 

conflitos.472 

A adoção desses métodos mais abertos e flexíveis na hermenêutica jurídica vem 

corroborando, portanto, cada vez mais, para o reconhecimento do papel do Supremo na 

criação da razão pública. 

Isso significa que, essa nova forma de conceber o direito, por meio de processos ou 

procedimentos decisórios, surge mediante o emprego prático da argumentação racional, visto 

que procura equacionar as questões de fato sem utilizar aquela lógica formal das ciências 

exatas e/ou do positivismo. 

Por fim, o terceiro e último limite decorre da pluralização das vozes na interpretação 

constitucional, ou seja, pela participação dos amicus curiae, bem como a realização de 

audiências públicas, no âmbito do processo constitucional, ampliando a possibilidade de 

atuação da sociedade civil organizada no Supremo. 

O termo Amicus curiae473, de origem latina, significa “amigo da corte”, e diz respeito 

à manifestação de órgãos ou entidades474, na Corte Suprema, com o objetivo de auxiliá-la no 

                                                 
472 Em sentido contrário, Eros Roberto Grau, no julgamento da ADPF 144, Dj 26/02/1010: “ [...] outra, na 
banalização dos ‘princípios’  da proporcionalidade e razoabilidade, em especial do primeiro, considerado como 
um ‘principio’ superior, aplicável a todo e qualquer caso concreto, o que conferiria ao Poder Judiciário  a 
faculdade de ‘corrigir’ o legislador, invadindo a competência deste. (...) Entre nós, no nosso tempo, a ética 
adotada para reger as relações reguladas pelo chamado direito moderno é a ética de legalidade. (...) cada litígio 
há de ser solucionado de acordo com os critérios do direito positivo, que se não podem substituir por quaisquer 
outros. A solução de cada problema judicial estará necessariamente fundada na eticidade ( = ética da legalidade), 
não na moralidade. Como a ética do sistema jurídico é a ética da legalidade, a admissão de que o Poder 
Judiciário possa decidir com fundamento na moralidade entroniza o arbítrio, nega o direito positivo, sacrifica a 
legitimidade de que se devem nutrir os magistrados. Digo-o com ênfase porque o que caracteriza o surgimento 
do direito moderno – esse direito que chamo direito posto pelo Estado, opondo-o ao direito pressuposto – é 
precisamente a substituição do subjetivismo da equidade pela objetividade da lei. A lei em lugar da vontade do 
rei.” 
473 “O amicus curiae não é figura de todo desconhecida no direito brasileiro. É certo que, não obstante inovadora 
em tema de controle abstrato de constitucionalidade, a disciplina legal pertinente ao ingresso formal do amicus 
curiae já se achava contemplada, desde 1976, no art.31 da Lei 6.385, de 07.12.1976, que permite a intervenção 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em processos judiciais de caráter meramente subjetivo, nos quais se 
discutam questões de direito societário, sujeitas, no plano administrativo, à competência dessa entidade 
autárquica federal. A Lei. 8.884/94, no seu art.89, também prevê a intervenção do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) nos processos em que se discuta a aplicação das normas da referida legislação.” 
(DIDIER JR, Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais sobre terceiros 
no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 157). 
474 De acordo com Nelson Nery Júnior, a função de amicus curiae pode ser exercida “por pessoa física, jurídica, 
professor de direito, cientista, associação civil, cientista, órgão ou entidade, desde que tenha respeitabilidade, 
reconhecimento científico ou representatividade para opinar sobre matéria objeto da ação direta”. (NERY 
JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado: e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2004, p.1494). Cássio Scarpinella Bueno ainda complementa afirmando que: os legitimados para 
propositura das ações diretas de inconstitucionalidade podem, querendo, intervir no processo. Só não o farão, 
propriamente, na qualidade de assistentes litisconsorciais, mas, diferentemente, na qualidade de amicus curiae. 
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julgamento de uma determinada matéria, através de documentos e memoriais contendo: 

informações adicionais, artigos elaborados por profissionais de diversas áreas, extensiva 

pesquisa legal, coletânea de citações de casos importantes, experiências sociais, políticas e 

jurídicas. 475  

Ele, originalmente, é amigo da corte e não das partes, pois se insere no processo como 

um terceiro especial 476 477 servindo apenas como mecanismo de integração do processo, pois 

                                                                                                                                                           
Veja: “quem detém legitimidade para o ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade (...) desde que um 
dos entes lá listados não tenha proposto a ação (quando será autor, mesmo que em litisconsórcio com outros 
entes), está autorizado, ipso facto a intervir como amicus curiae. Sua representatividade, por assim dizer, decorre 
da própria Constituição, no que, no particular, fazia eco o parágrafo único do art. 2º da Lei 9868/99, vetado 
quanto de sua promulgação.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um 
terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008.  p. 141). 
475  Hoje o entendimento dominante do Supremo Tribunal é pela possibilidade da sustentação oral pelo patrono 
do amicus curiae. Aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 2º, do artigo 132, do Regimento Interno do 
STF, que, a exemplo dos litisconsortes representados por advogados diversos, reza que será de trinta minutos seu 
tempo na Tribuna, dividido igualmente entre os do mesmo grupo (pólo processual) salvo acordo diverso entre os 
interessados. Este tempo concedido em nada prejudica o andamento da ação, pelo contrário, apenas beneficia e 
auxilia o juízo na obtenção de uma decisão mais justa e razoável. (SOUSA, Douglas Cavallini de; VOLPIN, 
Lucas Rodrigues. A figura do amicus curiae no controle de constitucionalidade à luz da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal. Disponível em :<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php? 
n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5032>. Acesso em 14 maio 2011.) 
476 “O eminente Ministro Milton Luiz Pereira, do Superior Tribunal de Justiça, afirma que o amicus curiae é um 
“terceiro especial ou de natureza excepcional”, não se confundindo com a assistência ou qualquer forma de 
intervenção de terceiros prevista no Código de Processo Civil.” (PEREIRA, Milton Luiz. Amicus curiae: 
intervenção de terceiros. Revista de Informação Legislativa, n. 156, ano 39, out-dez 2002, p. 9-11). 
O Supremo Tribunal no julgamento da ADin nº 2.130-3 SC, rel. Min. Celso de Mello, Dj 02/02/2001 
“interpretando o art.7º, § 2º , da Lei 9.868/99 compreendeu o sentido da transformação do instituto do amicus 
curiae operada pela nova legislação, que de colaborador informal da Corte foi convolado em verdadeiro terceiro 
especial. (...) como se vê, muito mais que um mero colaborador informal, o amicus curiae, (...) intervém nos 
autos do processo da ação direta, passando a integrar a relação processual na condição de terceiro especial.” 
(BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 
poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista da AJUFE, n. 78. Campinas: Bookseller, 2004. 
p. 158). 
E segundo, ainda, Dirley da Cunha Júnior: “o amicus curiae é um terceiro especial que pode intervir no feito 
para auxiliar a Corte, desde que demonstre um interesse objetivo relativamente à questão jurídico-constitucional 
em discussão.” (DIDIER JR, Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais 
sobre terceiros no processo civil e assuntos afins. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 157). 
477  Contudo, existe controvérsia quanto à natureza jurídica do amicus curiae. Sobre o tema, convém transcrever 
a lição de Edgard Silveira Bueno Filho que sustenta que a intervenção do amicus curiae é uma forma qualificada 
de assistência, embora a lei diga que não é possível a intervenção de terceiros nos processos de controle direto de 
constitucionalidade. Veja: “Com efeito, para intervir no processo judicial comum basta ao terceiro demonstrar o 
interesse legítimo. (...) portanto, além da demonstração de interesse no julgamento da lide a favor ou contra o 
proponente, a assistência do amicus curiae só será admitida pelo Tribunal depois de verificada a 
representatividade do interveniente. Daí a conclusão de se tratar de assistência qualificada.” (BUENO FILHO, 
Edgard Silveira. Amicus Curiae: a democratização do debate nos processos de controle da constitucionalidade. 
In: Revista de Direito Constitucional e Internacional, n. 47. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 14). Em 
sentido contrário, Cássio Scarpinella Bueno: “O assistente, simples ou litisconsorcial, é um interveniente egoísta 
no sentido de atuar em tutela de um direito ou de um interesse seu que, de alguma forma, será afetado, presente 
ou futuramente, pelo que vier a ser decidido pelo juízo. Mesmo quando a nossa doutrina destaca a circunstância 
de o assistente atuar em prol do assistido, o que não pode se perder de vista é que a vitória do assistido significa 
a vitória para o assistente. Ele, o assistente, atua na perspectiva de se beneficiar, diretamente, com o acolhimento 
da pretensão (ou da resistência) do assistido. Ele espera e atua, na medida em que a lei lhe permite essa atuação, 
em prol do assistido para se beneficiar, diretamente, da decisão que favoreça ao assistido. Tal noção fica mais 
clara quando se assinala que o assistente, mesmo o litisconsorcial, não tem legitimidade para agir diretamente, 
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é fonte de conhecimentos em assuntos inéditos e/ou controvertidos, no debate sobre a 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 

Seu objetivo não é o de favorecer uma das partes, mas dar suporte fático e jurídico à 

questão sub judice, enfatizando seus possíveis efeitos econômicos, políticos, e ambientais na 

sociedade.  

Veja parte da transcrição da decisão prolatada, em 18 de outubro de 2005, pelo Relator 

Ministro Gilmar Ferreira Mendes no julgamento da ADIn nº. 2.548/PR sobre a figura do 

amicus curiae: 

 
Evidente, assim, que essa fórmula procedimental constitui um excelente instrumento 
para Corte Suprema. Não há dúvida, outrossim, de que a participação de diferentes 
grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre 
uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito. [...] Ao ter 
acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal 
Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, 
implicações político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir 
a ser apresentados pelos “amigos da Corte”. Essa inovação institucional, além de 
contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas possibilidades 
de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de 
guarda da Constituição. [...] Entendo, portanto, que a admissão de amicus curiae 
confere ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e 
aberto, fundamental para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias 
constitucionais em um Estado Democrático de Direito. 
 

Originado de leis romanas, foi plenamente desenvolvido na Inglaterra pela Common 

Law e, atualmente, é aplicado com grande ênfase no direito norte-americano. 

No ordenamento jurídico brasileiro, apesar de existir previsão do instituto, somente 

poderá ser aceita sua participação pelo relator do processo, se preenchidos os requisitos 

estabelecidos no artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 9868/99 478 479, quais sejam: relevância da 

matéria e a representatividade dos postulantes 480. 

                                                                                                                                                           
como autor ou como réu do processo, reconhecendo a ele, porque parte não é, limitações ao seu agir. O agir do 
assistente, destarte, é, em última análise, voltada para si próprio. Tais características não existem (não podem e 
não devem existir) em se tratando de amicus curiae. Sua atuação tende a ser, por definição, altruísta. Altruísta em 
dois sentidos bem definidos. Primeiro, porque o amicus não atua em juízo em prol de direito ou interesse seu, 
próprio, egoísta. Segundo, porque o interesse que motiva a intervenção e a conseqüente atuação processual do 
amicus é institucional, e, nessas condições, não tem necessariamente, destinatário certo, preciso, individualizado, 
subjetivado. Pouco importa, para o amicus curiae, quem será o vitorioso da demanda, se o autor ou se o réu. Ele 
tutela o interesse em si mesmo considerado. O beneficiar autor e réu é conseqüência de sua atuação; não a 
causa.” (BUENO,  op. cit., 442-443). Mas existem julgados que apontam para sua natureza de colaborador 
informal: “A sua atuação como colaborador informal da Corte não configura, tecnicamente, hipótese de 
intervenção ad coadjuvandum “(AGRADI 748-RS, Min. Rel. Celso de Mello, DJe  18 nov 1994). 
“Assim, como mero colaborador informal, o amicus curiae não está legitimado para recorrer das decisões 
proferidas em ação direta” (ADI 258/SP, Min. Rel. Maurício Corrêa. DJe 18 abr 2002). 
478 Quanto a sua aceitação nos demais processos objetivos de constitucionalidade: Gilmar Ferreira Mendes 
assevera que tendo em vista o caráter dúplice e ambivalente das ações de inconstitucionalidade (ADI) e de 
constitucionalidade (ADC), as regras de admissibilidade e de procedimento aplicáveis à ação direta são, na sua 
essência, extensíveis a ação declaratória. Logo, a figura do amicus curiae poderá também ser utilizada nas ações 
declaratórias de constitucionalidade. (MENDES, Gilmar Ferreira. Lei 9868/99: processo e julgamento da ação 
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          Como bem relembra Edgar Silveira Bueno, a exigência legal de relevância da 

matéria se encontra indissociavelmente ligada à própria representatividade dos postulantes, 

em razão da não possibilidade de existir processo de controle de constitucionalidade de pouca 

ou nenhuma importância. 481   

                                                                                                                                                           
direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal 
Federal. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/130/lei-9868-99>. Acesso em: 25 de Maio de 2011). 
Manifestou-se no mesmo sentido Cássio Scarpinella Bueno, “O silêncio da lei, contudo, não pode ser óbice a 
que, também, na ação declaratória de constitucionalidade, seja possível o ingresso de interessados na qualidade 
de amicus curiae (...) até porque, para ação declaratória de constitucionalidade, a Lei n. 9.868/99 preservou a 
possibilidade de o relator instruir o feito na linha do que os arts. 6º, 8º, 9º expressamente reservam para a ação 
direta de inconstitucionalidade.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no processo civil brasileiro: um 
terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2008.  p. 176). Enquanto que Dirley da Cunha Júnior defende a 
possibilidade da presença do amicus curiae também nas Ações de descumprimento de preceito fundamental 
(ADPF), “em que pese o silêncio do legislador (que não se apresenta como silêncio eloqüente), (...) por aplicação 
analógica da regra insculpida no § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, segundo o qual o relator, considerando a 
relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou 
entidades. E é bom que assim seja, pois a possibilidade de intervenção de outros órgãos e entidades 
representativas, que não os próprios legitimados ativos, no processo abstrato de argüição de descumprimento, 
confere coloração democrática a estes processos constitucionais, permitindo uma maior abertura no seu 
procedimento e na interpretação constitucional, nos moldes sugeridos por Häberle. Ter-se-á aí, uma participação 
direta do cidadão na resolução dos principais problemas constitucionais.” (DIDIER JR, Fredie; WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (Coord). Aspectos polêmicos e atuais sobre terceiros no processo civil e assuntos afins. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 166 -167). 
479 Existem outras hipóteses de participação do amicus curiae no processo civil brasileiro, “ainda que a maioria 
delas não tenha sido corajosa o suficiente para assim denominar o procedimento, uma coisa é certa: nenhuma das 
possibilidades abaixo se coaduna propriamente com as hipóteses de intervenção de terceiros conforme 
concepção legal e doutrinária do tema. Daí, não obstante, na maioria dos casos o trecho legislativo não nomear 
expressamente o instituto, cremos tratar-se de amicus curiae.” (FUX, Luiz (Coord). O novo Processo Civil 
Brasileiro: Direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 118). Tais hipóteses são: no incidente de 
constitucionalidade (art. 480 e 482 do CPC); no incidente de uniformização de jurisprudência perante os 
Juizados Especiais (art.14, §§ 7º e 8º da Lei n. 10.259/01); na Resolução n. 390/04 do Conselho da Justiça 
Federal (art. 23); na Lei 9.469/97, que trata das pessoas jurídicas de direito publico (art.5º); na Lei de Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM - (art.31 da Lei n. 6.385/76); na Lei do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (arts. 57, 118 e 175 da Lei. n. 9.279/96); na Lei n. 8.884/94 que trata do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica – CADE – (art. 89); Na Lei. n. 8.906/94 – OAB – (art. 49); no processo Administrativo Fiscal 
( Lei. n. 9.784/99, art. 31); na proposta de súmula vinculante (art. 3º da Lei 11. 417/06); na Repercussão Geral ( 
art. 535-A, §§ 1º e 6º do CPC) e no Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC).(Ibid. p. 119 à 122). 
480 Segundo Cássio Scarpinella Bueno, “[...] terá representatividade adequada toda aquela pessoa, grupo de 
pessoas ou entidades, de direito publico ou de direito privado, que conseguir demonstrar que tem um específico 
interesse institucional na causa e, justamente em função disso, tem condições de contribuir para o debate da 
matéria, fornecendo elementos ou informações úteis e necessárias para o proferimento de melhor decisão 
jurisdicional. Meros interesses corporativos, que dizem respeito apenas à própria entidade que reclama seu 
ingresso em juízo, não são suficientes para sua admissão na qualidade de amicus curiae.” ( Ibid. p. 147). E 
conforme Edgar Silveira Bueno Filho: “[...] Bastará ao Tribunal verificar se o manifestante tem interesse jurídico 
para justificar sua participação no debate. Haverá sempre outras entidades de notória representatividade que, por 
isso, serão facilmente admitidas ao debate, dependendo apenas do tema discutido. É o caso das associações de 
magistrados, de advogados, de outros profissionais liberais, de empresários (...) quando o ato normativo 
questionado tiver relação com a atividade por eles desenvolvida.” (BUENO FILHO, Edgard Silveira. Amicus 
Curiae: A democratização do debate nos processos de controle da constitucionalidade. In: Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, n. 47. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 12). Contudo, a 
representatividade não haverá de ser, necessariamente, nacional, visto que não há esse tipo de exigência legal e o 
caráter nacional, por si só, não confere representatividade a alguém. (Ibid). 
481 Quanto à relevância da matéria, a admissibilidade dependerá da relevância da participação do amicus curiae 
em relação à matéria sub judice, pela impossibilidade de se imaginar um processo de controle de 
constitucionalidade de matéria irrelevante, bem como pela impossibilidade de se admitir terceiros na lide sem 
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Isso é, como os requisitos formais são interdependentes, Gustavo Binenbojm prefere 

denominá-lo conjuntamente de: “binômio relevância-representatividade”, ou seja, binômio 

representatividade (quantitativa e qualitativa) versus relevância da matéria.482 

A análise reside, então, com ênfase na pessoa do interveniente e o reflexo da decisão 

no setor que pretende representar. 

Dito de outro modo: 

 
Deverá o relator levar em conta a magnitude dos efeitos da decisão a ser proferida 
nos setores diretamente afetados ou para a sociedade como um todo, bem como se o 
órgão ou entidade postulante congrega dentre seus afiliados porção significativa 
(quantitativa ou qualitativamente) dos membros do(s) grupo(s) social(is) 
afetado(s).483 
 

Para legitimar-se, a intervenção do amicus curiae deve apoiar-se em razões que 

tornem desejável e útil a sua atuação processual na casa, uma vez que deve propiciar meios 

para resolução adequada do litígio, como assim afirmou o Ministro Celso de Mello no 

julgamento da ADIN n˚ 2.130-3/SC . 

Sua admissão deve, portanto, sempre ser prolatada à luz do caso concreto, pois 

somente os fatos poderão demonstrar a representatividade, o interesse e a capacidade do órgão 

ou entidade em auxiliar o juízo na produção, naquele determinado tempo e espaço, do melhor 

sentido, dentre outros existentes, da norma e/ou texto constitucional. 

A outra forma de se garantir a “participação das potências públicas pluralistas, 

enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição”484,está na realização de audiências 

públicas485 486. 

                                                                                                                                                           
um mínimo de interesse jurídico no desfecho da causa a favor ou contra uma das partes. Consequentemente a 
admissibilidade da entidade será casuística. (BUENO FILHO, op.cit., p. 13) 
482 (BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, 
poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista da AJUFE, nº 78. Campinas: Bookseller, 2004. 
p. 153.) 
483 Ibid.  
484 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição: 
contribuição para a Interpretação Pluralista e Procedimental da Constituição. Gilmar Ferreira Mendes (Trad.). 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 48. 
485 Nelson Nery Júnior reconhece que a norma contida no §1º do art. 9º, permite ao relator “designar data para 
realização de audiência pública, na qual poderão ser ouvidas pessoas com autoridade na matéria” a fim de que 
sejam reunidos elementos suficientes para formação do convencimento do Pleno do STF. (NERY JUNIOR, 
Nelson. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 1496-1497.) 
486 O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2007, realizou a primeira audiência pública de sua história, 
convocando médicos e especialistas para darem seus depoimentos acerca da utilização de células-tronco 
embrionárias em pesquisas e terapias no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510/DF, sobre 
a Lei de Biossegurança. Nessa decisão, o Ministro Carlos Ayres Britto (relator) fez nota de que, apesar de haver 
previsão legal para a designação da referida audiência, ou seja, de o artigo 9º, §1º, da Lei 9.869/99 prever essa 
figura, não havia, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, norma regimental que dispusesse sobre o 
procedimento que devia ser observado para a realização da mesma. Assim, devido a essa carência normativa, o 
mesmo Ministro valeu-se do que dispunha o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, mais precisamente 
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Segundo Peter Häberle: 

 
Os instrumentos de informação dos juízes constitucionais – não apesar, mas em 
razão da própria vinculação à lei – devem ser ampliados e aperfeiçoados, 
especialmente no que se refere às formas gradativas de participação e à própria 
possibilidade de participação no processo constitucional (especialmente nas 
audiências e nas “intervenções”). [...] A interpretação constitucional realizada pelos 
juízes pode-se tornar, correspondentemente, mais elástica e ampliativa sem que se 
deva ou possa chegar a uma identidade de posições com a interpretação do 
legislador.487 
 

Os artigos 9º, §1º, e 20, §1º, ambos da Lei 9.868/99, permitem ao ministro relator dos 

processos de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e de ação declaratória de 

constitucionalidade (ADC) “fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de 

pessoas com experiência e autoridade na matéria”, no caso de notória insuficiência de 

informações existentes nos autos, e/ou com o fito de esclarecer circunstâncias de fato ou o 

próprio objeto da ação. 

O artigo 6º, §1º da Lei 9.882/99, também, permite a realização de audiência pública, 

porém nos processos de Argüição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). 

Realce-se, ainda, que o Presidente do Supremo, segundo o regimento interno do 

tribunal, poderá “convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com 

experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o 

esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse 

público relevante [...] ”488 e “decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, 

subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas [...]” 489. 

A mesma emenda regimental, responsável por ampliar a competência do Presidente do 

Supremo, acima descrita, acresceu também, com redação quase idêntica, às atribuições do 

ministro relator de convocar audiência pública e decidir sobre a manifestação de terceiros 490. 

                                                                                                                                                           
em seus artigos 255 a 258, que tratam justamente da realização de audiências públicas na Câmara dos 
Deputados. 
487 Häberle, op.cit., p. 47-48. 
488 A Emenda Regimental 29/09 inseriu esse dispositivo no regimento interno do STF: Art. 13, XVII referente à 
audiência pública. 
489 A Emenda Regimental 29/09 inseriu esse dispositivo no regimento interno do STF: Art. 13, XVIII, referente, 
também, à audiência pública. 
490  Art. 21, XVII e XVIII. Veja: os incisos XVII e XVIII respectivamente (atualizados com a introdução da 
Emenda regimental 29/09) – “convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e 
autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões ou 
circunstâncias de fato, com repercussão geral ou de interesse público relevante” e “decidir, de forma irrecorrível, 
sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos 
de sua relatoria”. 
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A propósito, nessas disposições regimentais não há qualquer limitação quanto às 

classes processuais para a realização dessas audiências, como ocorre nas leis que instituem a 

disciplina de processo e julgamento da ADI, ADC e ADPF. 

Outra novidade da reforma do Regimento Interno do STF foi à previsão de um 

procedimento simples e mínimo a ser observado na instauração da audiência pública, 

consoante art. 154, incisos I à VII.491 

Quanto às suas finalidades, veja a decisão do Ministro Carlos Ayres Britto, no 

julgamento da ADI nº 3.510/DF: 

 
A audiência pública, além de subsidiar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
também possibilitará uma maior participação da sociedade civil no enfrentamento da 
controvérsia constitucional, o que certamente legitimará ainda mais a decisão pelo 
plenário desta nossa colenda corte. 
 

A audiência pública, em outros termos, passa a ser definida como um mecanismo 

capaz de agregar legitimidade democrática às decisões do STF, atenuando seu caráter 

contramajoritário. Trata-se, portanto, uma maneira de aproximar a população da Corte, e tal 

como o parlamento, se caracterizaria como uma “Casa popular”, pois seria permitido, ao 

povo, fazer uso da sua arma mais poderosa e democrática: a voz. 

Isso é, ela permite uma pluralização do debate constitucional492, fazendo com que os 

ministros tomem conhecimento dos elementos informativos e das razões constitucionais 

daqueles que serão destinatários diretos ou mediatos das decisões a serem proferidas. 

Segundo Mirella de Carvalho Aguiar493, o §1º do artigo 9º da Lei 9.868/99 representa, 

na verdade, forma de manifestação de amici curiae, em sentido lato, porém por própria 

                                                 
491 “A audiência prevista no inciso III observará o seguinte procedimento (atualizado com a introdução da 
Emenda regimental 29/09): I  – o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará prazo para a 
indicação das pessoas a serem ouvidas; II  – havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto da 
audiência, será garantida a participação das diversas correntes de opinião; III  – caberá ao Ministro que presidir a 
audiência pública selecionar as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados, determinando a ordem 
dos trabalhos e fixando o tempo que cada um disporá para se manifestar; IV  – o depoente deverá limitar-se ao 
tema ou questão em debate; V – a audiência pública será transmitida pela TV Justiça e pela Rádio Justiça; VI  – 
os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados aos autos do processo, quando for o caso, ou 
arquivados no âmbito da Presidência; VII  – os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro que convocar a 
audiência. 
492 A primeira audiência pública ocorrida na história do Supremo Tribunal Federal, da qual participaram médicos, 
farmacêuticos, pesquisadores, antropólogos, biofísicos, advogados da área de direitos humanos, biólogos e 
neurocientistas de todo o país, foi realizada com o fim de responder apenas a uma única e importante pergunta: 
quando começa a vida? Além desta questão, outras informações a respeito das pesquisas e terapias realizadas com 
células-tronco embrionárias foram debatidas. Veja demais audiências públicas realizadas pelo STF: Anencefalia 
(ADPF 54); Pneus (ADPF 101); Políticas de Ação Afirmativa de Reserva de Vagas no Ensino Superior (ADPF 
186). 
493 AGUIAR, Mirella de Carvalho. Amicus curiae. Salvador: JusPodivm, 2005. p. 29. 
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iniciativa do juiz 494. Sua natureza seria idêntica a do art. 7º §2º da referida lei, apesar de 

tratar-se de forma de participação provocada e não voluntária.  

Enquanto para Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá 495, a previsão da audiência pública 

consistiria, ao mesmo tempo, numa forma voluntária e provocada de manifestação do amicus 

curiae, pois, ao ser designada data para a mesma, poderá o relator, previamente, requisitar as 

informações de determinadas pessoas, órgãos ou entidades, ou poderá determinar a abertura 

para o debate.  

Há, ainda, quem sustente, como Cássio Scarpinella Bueno, que se não existisse a 

expressa previsão do §2º do artigo 7º, da Lei 9.868/99, para permitir a intervenção do amicus 

curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade, o disposto no art. 9º, §1º bastaria, por si só, 

para fundamentar tal intervenção 496, visto que “ o amicus tem tudo para ser entendido como 

“perito”, ou, ainda mais, como “pessoa com experiência e autoridade na matéria”. 

Acrescenta, ainda, o autor que: “A utilidade da intervenção do amicus curiae deriva 

muito mais do próprio sistema constitucional e de um novo paradigma de interpretação, 

compreensão e sistematização do direito do que, propriamente, do texto (expresso) da lei.” 497 

Entretanto, destaca-se que, independentemente, do Art 9º, §1º da Lei 9.868/99 

representar ou não a manifestação voluntária ou provocada do amicus curiae, e, 

independentemente, da sua atuação ser em sentido lato ou estrito, o importante é que a 

audiência pública constitui um mecanismo de integração do processo e de democratização da 

jurisdição constitucional, possibilitando uma abertura para vozes sociais, a partir do diálogo, 

em que se traduzem valores, angústias e anseios flutuantes no seio da respectiva sociedade. 

Com efeito, a participação do amicus curiae e a possibilidade de se convocar 

audiências públicas, em uma concepção publicista da jurisdição498, revela-se uma garantia 

para o cidadão e um espaço real de liberdade e de efetiva autodeterminação, indispensáveis 

para o exercício da cidadania e para uma nova dimensão democrática do Estado de Direito. 

                                                 
494 A requisição de manifestação de perito ou de comissão de peritos, ou seja, o procedimento ou momento de 
produção de provas, não se confunde com a realização das audiências públicas, pois nesta não há restrição a 
matérias de fato e pode ser realizada por qualquer pessoa física, jurídica ou até um ente despersonalizado. 
495 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de 
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007. p. 94-95. 
496 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático. São 
Paulo: Saraiva, 2008. p. 175. 
497  Ibid. p. 177. 
498 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a concepção publicista, identifica, no exercício da jurisdição, a busca 
do Estado em realizar objetivos outros que precedem os interesses das partes envolvidas. Assim sendo, o 
processo passa a ser vivenciado por seus escopos e objetivos sociais, de educação social e pacificação de 
conflitos; políticos, no sentido de preservar as liberdades públicas, afirmar o poder estatal e assegurar a 
participação popular por meio do processo, dentre outros valores exógenos que extrapolam a lide a ser 
solucionada. (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 
2001. p. 80-81). 
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Em suma, fato é que, tratam-se de instrumentos que objetivam ampliar o debate 

jurisdicional e atividade hermenêutica dos juízes, conduzindo a uma nova releitura da 

tradicional, hermética, e tecnicista visão do positivismo jurídico. 

 



CONCLUSÃO 

 

O dinamismo da sociedade industrial, extremamente veloz, contribuiu para a formação 

de uma nova modernização, também denominada modernização reflexiva. Sua criação não 

derivou de crises e revoluções, mas sim da vitória do capitalismo, ou seja, a transição do 

período industrial para a sociedade de risco ocorreu de forma indesejada e despercebida das 

suas próprias ameaças.  

Em termos políticos, não se pode afirmar que essa modernidade originou-se da 

transformação do Estado nacional para o mundial, mas sim do Estado para o mercado 

globalizado, uma vez que a economia escapa aos limites territoriais nacionais, sem a 

possibilidade de que um Estado mundial ou uma instituição equivalente tentem conduzi-la. 

O fenômeno da globalização significa, portanto, num primeiro aspecto, uma nova 

interpretação da concepção de política organizada em termos territoriais e de Estado nacional, 

pois enquanto o Estado e a sociedade continuam presos ao território, a economia passou a 

tomar outra direção.  

Nesse sentido, a capacidade da economia de se “desterritorializar” lhe outorgou o 

poder de, em qualquer momento, retirar-se de determinado Estado, contribuindo, e muito, 

para o desvio de fluxos de capitais e, consequente, redução da renda nacional.  

 Quanto ao segundo aspecto, a globalização representa a ineficácia das instituições do 

juspositivismo moderno em relação à proteção dos direitos individuais e sociais, tais como, as 

liberdades básicas, o direito à vida, e a saúde, por meio de seus suplementares códigos civis.  

Nesse cenário, o direito positivado ou codificado tornou-se singelo demais para lidar 

com questões multifacetadas surgidas em contextos socioeconômicos em constante mutação, 

criando soluções rígidas, inapropriadas e por isso mesmo, geradoras de tensões e conflitos.  

Dito de outro modo, as leis, que objetivam disciplinar, coordenar e planejar o 

comportamento dos agentes econômicos, tornaram-se, em sua maioria, ineficazes de 

instrumentalizar a biopolítica e a essência do novo império, revelando-se progressivamente 

incapazes de exercer seu papel de eliminar incertezas e assegurar a identidade sistêmica do 

direito positivo. 

Ocorre que, diante das novas circunstâncias produzidas por essa realidade cambiante 

ou pouco conhecida, conceitos considerados absolutos pelo sistema da civil law, como a 

“razão” e a “justiça”, passaram a ser mitigados pelo pensamento jurídico procedimental, visto 

que suas vigas de sustentação eram apenas aquelas da lógica positivista do “certo” ou 

“errado”. 
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De fato, o raciocínio jurídico relativo à aplicação da lei era considerado uma simples 

operação dedutiva, razão pela qual a solução a ser dada era aquela vinculada unicamente ao 

critério da legalidade, sem levar em consideração seu caráter justo ou injusto, razoável ou 

aceitável. 

Na tentativa de conferir aos cidadãos decisões mais justas e razoáveis, em uma 

sociedade movida por riscos e complexidades, o direito procedimental passou a ganhar força 

nos tribunais brasileiros, principalmente no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, a Suprema Corte se utiliza de duas formas de procedimentalização da 

razão e da justiça: A primeira denominada de “triagem de entendimentos” e a segunda, a qual 

irá coincidir com o próprio limite de valoração ou coeficiente valorativo do julgador, se 

subdivide em três formas-limites, quais sejam: os direitos e garantias previstos na 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, a aplicação dos Princípios extranormativos 

argumentativos e por fim, a  utilização da figura do amicus curiae e/ou a realização de 

audiência pública. 

Por conseguinte, essa nova forma de conceber o direito, por meio da 

procedimentalização da razão e da justiça, isto é, do emprego prático da argumentação 

racional, visa a equacionar as questões de fato sem utilizar aquela lógica formal das ciências 

exatas e/ou do positivismo jurídico. 
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