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Prefácio

Uma Constituição não nasce pronta e acabada, tampouco 
um Estado constitucional. Nesse sentido, exatos trinta e três 
anos marcam um momento frutuoso no calendário domés-
tico em que, na contagem dos tempos, foi encetado um 
significativo projeto constitucional em curso que, a despeito 
das mais de cem emendas sofridas, expressa ainda um elã de 
alinhamento do Brasil com as tendências mais alvissareiras 
do constitucionalismo internacional. 

E assim, as estruturas do atual constitucionalismo 
pátrio foram, em forma de princípios e de regras, abrigadas 
e reconhecidas nos diversos dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais em uma estrutura que exalta o regime 
democrático, a república e o federalismo eminentemente 
cooperativo. Naquela altura da promulgação, o ordenamento 
jurídico iniciou uma fase singular e, com efeito, compatível 
com os propósitos e os desdobramentos da redemocratiza-
ção do país.

O processo de redemocratização, bem como de concre-
tização da Carta, envolveu e ainda envolve uma multiplici-
dade de atores que foram e são cotidianamente convocados 
a atuar na produção prática, teórica e discursiva de linhas/
fronteiras interpretativas e conceituais, ou seja, de molduras 
para a efetividade, sendo culminante a posição invulgar do 
poder judiciário, da comunidade jurídica, e, em especial, 
do Supremo Tribunal Federal como o condutor e como o 
guardião desse processo.
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Tornou-se, portanto, imperiosa uma contínua busca 
por uma afinação mais precisa dos novos sentidos que se 
abriam, e que ainda se abrem, a partir da interpretação 
constitucional, sendo clara a ênfase na afirmação perma-
nente da perspectiva solidária, inclusiva, isonômica, res-
ponsiva e antidiscriminatória, atrelando o poder público 
aos particulares. 

Em outro giro, não se pode olvidar que, a partir de 1988, 
emergiu um sentido novo de representação política e, em 
vista disso, de cidadania, que se perfaz no dia a dia mediante 
um notório protagonismo da pessoa humana. Ou seja, na 
medida da expressão do cidadão como o partícipe maior e, 
de fato, como um ator responsável não somente pela quali-
dade da efetividade do texto constitucional, mas, sobretudo 
pela sua adequada instrumentalização no mundo real. 

Contudo, com o passar dos anos e em razão dos açoi-
tes reformadores, o atual contexto brasileiro tem se tor-
nado cada vez mais complexo, ao sabor dos fluxos e dos 
refluxos do jogo político-jurídico, caracterizando-se, em 
certo sentido, por um esvaziamento de alguns dos mais 
caros paradigmas constitucionais erigidos na Constitui-
ção Federal. Essa, evidentemente, consiste ainda em um 
marco na história do constitucionalismo em razão da sua 
estruturação marcada por um robusto catálogo de direitos 
e de garantias e que, em síntese, gerou o reposicionamento 
da pessoa humana em uma centralidade indissociável ao 
Estado democrático de Direito. 

A propósito, a plêiade de direitos e de garantias con-
sagrados em 1988 consubstanciam o esquadro de uma 
proteção multinível que, em razão da força normativa, da 
supremacia e, consequentemente, da inserção das normas 
constitucionais na realidade prática, vivificaram de modo 
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indubitável o cenário jurídico e, de modo geral, o Estado 
brasileiro. No entanto, a semeadura democrática acaba 
sempre se projetando prognosticamente, sobretudo em 
países com larga experiência autoritária e em democracias 
jovens, implicando em um estado vígil por parte de todos 
os estratos da população, da comunidade jurídica e, espe-
cificamente, da academia.

Daí, nesse cenário cuja complexidade escapa ao aço-
damento, à superficialidade e ao enfoque mediano e, desta 
feita, se torna cada vez mais desafiador no que toca aos 
inúmeros e novos agravos à pessoa humana, saúdo viva e 
afortunadamente a obra intitulada Direitos Fundamentais 
Sociais: teoria e prática, que aflora sob a coordenação do 
eminente professor Guilherme Camargo Massaú ladeado 
pelo mestrando Victor Ribeiro da Costa que, com maestria, 
souberam alinhavar distintas perspectivas acerca da rela-
ção entre a concretização da justiça mediante a efetividade 
dos direitos fundamentais sociais, mormente por meio de 
políticas públicas. Com júbilo, deve-se alertar que consiste 
em uma experiência muito positiva a leitura cuidadosa e 
minudente dessa obra que, por sua vez, sensibiliza, apro-
funda e, de certo modo, alenta e reaviva a capacidade crítica 
dos estudiosos. 

Ouso afirmar que atinge, de saída, tanto o público da 
graduação quanto da pós-graduação, tornando-se oportuno 
destacar as contribuições que dialogam, dentre outras temá-
ticas, sobre: o status do FUNDEB; a relação entre a teoria 
e a prática, a dogmática e a zetética para a percepção da 
eficácia dos direitos sociais; o contributo dworkiniano, que 
lança luminares para a atuação do STF; os delineamentos do 
constitucionalismo latino-americano na formação de uma 
hermenêutica antirracista; as decisões do Tribunal Superior 
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do Trabalho com foco na incidência do princípio da propor-
cionalidade; a conformação de um federalismo atualizado 
pela colaboração necessária entre as entidades federativas 
e, em especial, destacando-se o que afeta à esfera municipal.

Enfim, trata-se de uma obra coletiva profundamente 
enraizada na teoria dos direitos fundamentais que tem o 
condão de iluminar e de inquietar, lançando mão da estra-
tégia crítica e, por sua vez, acenando para o contemporâneo 
estado de páthos. Desta feita, tal compêndio contribui rea-
cendendo a urgência e a necessidade de uma cognição aden-
sada, reavivando e reanimando o espírito democrático, em 
uma conjugação radical da aplicação das ferramentas mate-
riais e processuais asseguradas para impedir retrocessos. 

Trata-se, de fato, de uma fina artesania. Em verdade, 
a percuciente tessitura dos artigos orienta o olhar do indi-
víduo/cidadão e, particularmente, do jurista para a busca 
de afirmação por uma cidadania cada vez mais plena, na 
medida em que a obra não se restringe à mera análise dos 
problemas, projetando-se para uma dimensão propositiva 
em uma sintonia fina com as diretrizes do constituciona-
lismo e, consequentemente, enlaçada aos diversos ramos 
do Direito. 

Cumpre salientar que, em rigor, a necessidade e a 
urgência de adensar os estudos voltados aos direitos sociais 
traz um elemento de importância adicional à obra que agora 
vem a público, e que me coube a honra de prefaciar, vez que 
as estruturas de poder, de modo geral, e a própria sociedade 
civil se encontram dramaticamente abaladas ao terem em 
vista, sobretudo, o estado pandêmico deflagrado a partir de 
2020 e que perdura no ano corrente. 

Portanto, não se pode negligenciar na forma de agir/
construir no tempo presente, a despeito dos seus percalços, 
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fazendo deste um momento de superação criativa, sobretudo 
para a urdidura de novas composições sociais que asse-
gurem os direitos da classe trabalhadora e, em definitivo, 
incluam os historicamente abandonados à própria sorte na 
arena nacional. 

Reafirme-se que assegurar, pois, o debate acerca desses 
temas um tanto quanto espinhosos exige a coragem, a pro-
fundidade, a acurácia e a lucidez que se afere da leitura dos 
artigos dessa coletânea. Esses saberes, incontestavelmente, 
podem e devem contribuir para um melhor emolduramento 
e uma compreensão mais apropriada do nosso panorama 
político-jurídico e, em suma, podem, em razão de sua acer-
tada prognose, engendrar um novo esquadro de atuação e 
de vivência no Estado democrático de Direito. 

Gabrielle Bezerra Sales Sarlet
Doutora em Direito pela Universidade de Augsburg (Alemanha)

Advogada e Consultora Jurídica

Porto Alegre/RS, setembro de 2021



Apresentação

O livro “Direitos Fundamentais Sociais” reúne textos que tra-
tam do necessário entrelaçamento entre as dimensões teórica 
e prática para a concretização dos direitos sociais. O diálogo 
entre a teoria e a prática afirma a condição específica do 
Direito: a de ser prático-normativo dentro de parâmetros de 
previsibilidade. Por isso a importância de abordar os direitos, 
especificamente os direitos fundamentais sociais, levando 
em consideração os seus desenvolvimentos real e reflexivo. 
Esse foi o objetivo do livro, trazer textos cujas abordagens 
transpassem os direitos sociais no que diz respeito ao seu 
âmbito de influência.

Contemporaneamente, a importância de pensar os 
direitos fundamentais sociais está em sua posição estraté-
gica para a manutenção e promoção da dignidade da pessoa 
humana. O neoliberalismo (em suas diversas facetas) os 
fragiliza, na medida em que altera as funções e os com-
promissos do Estado em relação aos indivíduos. A redução 
da interferência construtiva do Estado, na vida econômica 
dos indivíduos, implica enfraquecer a capacidade de manu-
tenção e promoção de patamares mínimos de dignidade 
humana, isto é, de democratizar um piso de vida digna. 
Por consequência, quanto menor o compromisso estatal 
com a promoção de direitos sociais e bem-estar, maiores 
as fragilidades e as vulnerabilidades da maioria da popula-
ção, retroalimentando a demanda por esses mesmos direitos 
negligenciados. Desse modo, a necessidade e urgência de 
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concretização dos direitos sociais é proporcional ao nível 
de pobreza e de vulnerabilização social de um país.

Tendo em vista a importância e o momento histórico 
em que estão insertos tais direitos, considera-se relevante 
trazer algumas temáticas para repensá-los pelos mais diver-
sos prismas — teórico, prático, institucional, normativo, 
dentre outros. Para isso, foram reunidos neste livro artigos 
de diversos autores — com suas visões de mundo específicas 
— para propiciar o debate. Cabe alertar que, em função da 
pluralidade destas visões, o livro foi organizado a partir de 
uma divisão implícita entre os textos que enfatizam aspectos 
teóricos e aqueles voltados mais diretamente a questões 
práticas, embora elas de fato andem sempre entrelaçadas.

Assim, o primeiro deles trata do papel da teoria do 
direito para efetivação dos direitos fundamentais sociais, 
como introdução ao tema. Após, encontram-se três tex-
tos que abordam o problema da interpretação e aplicação 
jurisprudencial do direito. O primeiro aborda a relevância 
do pensamento de Guerreiro Ramos para a construção de 
uma hermenêutica jurídica antirracista e genuinamente 
latino-americana, uma pauta que une as demandas por 
igualdade material e reconhecimento identitário como 
reparação da dívida histórica resultante do processo colo-
nial brasileiro. A dolorosa atualidade de problemas como 
o racismo e a desigualdade exige a constante produção de 
novos olhares e novas práticas desde o (e sobre o) direito.

O segundo texto deste eixo traz uma análise da adoção 
da ideia dworkiniana de integridade, pelo Supremo Tribu-
nal Federal, em julgamentos envolvendo direitos sociais. 
Neste sentido, são enfatizadas as dificuldades de enxertá-la 
ao contexto legal e jurisprudencial brasileiro e sua rela-
tiva utilidade para a práxis judiciária, ainda que limitada. 
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Trata-se de um alerta implícito acerca da necessidade de 
buscar novos referenciais desde o Sul, mais adequados à 
realidade desta banda do globo, sem deixar de lado o que 
há de pertinente nas teorias importadas de outros trópicos. 
O contraste entre este texto e o que o precede torna esta 
necessidade ainda mais nítida.

Em seguida, o terceiro texto dialoga com o anterior 
ao tratar da utilização da proporcionalidade (conceito 
alexyiano) em decisões do Tribunal Superior do Trabalho, 
cuja tarefa de concretização do direito ao trabalho digno, 
enquanto direito social básico, requer um emprego ade-
quado de ferramentas teóricas próprias da teoria da argu-
mentação e da metodologia da decisão judicial. Manejá-las 
incorretamente pode levar a resultados subótimos e limitar 
o potencial transformador da teoria do direito. 

Em relação à dimensão prática, o livro traz o debate 
das restrições aos direitos fundamentais e as peculiaridades 
dos direitos sociais, assim como o mínimo existencial e a 
satisfação das necessidades básicas no que tange à concre-
tização do direito ao desenvolvimento, temas tratados res-
pectivamente pelo quinto e sexto textos desta obra coletiva.

Sem a adequada compreensão das teorias, das restri-
ções aos direitos fundamentais sociais — e das próprias res-
trições às restrições (ou limites dos limites, como a vedação 
ao retrocesso), restarão comprometidos o direito ao mínimo 
existencial e ao desenvolvimento das capabilidades huma-
nas (como pensadas por Amartya Sen). O contraste entre o 
rígido regime fiscal imposto pela EC/95/2016, que contin-
gencia os investimentos públicos em direitos sociais, e as 
necessidades de boa parte da população brasileira — faminta 
e desempregada — demonstra a atualidade e absoluta pre-
mência deste debate.
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O atendimento às necessidades básicas da população e 
a promoção do bem estar social demandam, também, uma 
mirada atenta aos suportes institucionais externos aos 
direitos, por isso, chama-se ao debate a questão da federa-
ção brasileira no que concerne ao papel dos Municípios na 
realização dos direitos sociais — especialmente a correla-
ção entre suas competências administrativas, legislativas e 
tributárias, assunto do sétimo artigo. 

Logo após, o oitavo texto traz uma análise contextual 
e crítica dos investimentos dos governos Lula e Dilma para 
efetivação dos direitos sociais, bem como da política corre-
lata de afirmação dos chamados campeões nacionais. Por 
fim, o nono e último texto apresenta uma reflexão sobre a 
democracia participativa no processo de criação do novo 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (FUNDEB), destacando a importância de debater 
também a gênese legislativa dos direitos sociais e das polí-
ticas públicas que os estruturam.

Portanto, os nove textos nascidos deste trabalho cole-
tivo — de muitas mãos e mentes, de várias instituições de 
norte a sul do país - têm como fio condutor o debate sobre 
os direitos sociais em perspectivas diversas: teórica, prá-
tica e institucional (com reflexões sobre os papéis dos três 
Poderes da República). Essa multiplicidade de vieses é fun-
damental para compreender, interpretar e concretizar os 
direitos sociais e transformá-los em algo mais que normas 
programáticas ou, para utilizar a expressão de Boaventura 
Santos, um “cemitério de promessas traídas”. 

Cumprir as promessas constitucionais no campo social 
é garantir pão, saúde, trabalho, educação, segurança social 
e outros bens da vida sem os quais ela é indigna. A comple-
xidade deste desafio exige reflexões igualmente complexas 
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— algo que esta coletânea pretende trazer aos seus leitores. 
Boa leitura!

Pelotas/RS, setembro de 2021.

Prof. Dr. Guilherme Camargo Massaú (UFPel)
Victor Ribeiro da Costa (PPGD/UFPel)

Organizadores.



A importância e a atualidade da teoria 
do direito para se efetivar os direitos 
fundamentais sociais

Guilherme Camargo Massaú

Wer die Welt verändern will, hat Besinnung 
und Geduld vonnöten, den alleswahrhaft 

Bewegendegeschieht in der Stille und nicht im 
Lärm.1

(KAUFMANN, 1971, p. 2)

1 Introdução

Esse texto tem como objetivo abrir a coletânea de tex-
tos sobre a teoria e a prática dos direitos fundamentais 
sociais. Como se pode observar ao longo dessa coletânea, 
os temas foram desenvolvidos a fim de apresentar uma linha 
teórico-prática especificamente voltada aos direitos fun-
damentais sociais. Não significa que as temáticas tratadas 
não sirvam como categoria de compreensão para as demais 
dimensões dos direitos fundamentais, apenas pretende-se 
situar os direitos sociais em parâmetros teóricos.

Desta feita, para situar a teoria no campo prático-nor-
mativo do Direito, esse texto inicia a coletânea apresen-
tando uma visão sobre teoria do Direito a ser empregada 

1  “Quem quer mudar o mundo necessita consciência e perseverança 
porque tudo o que se move verdadeiramente acontece no silêncio e não 
no barulho” (tradução do autor).

Capítulo 1
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na compreensão das categorias teóricas que permeiam as 
temáticas constantes no livro. Por conseguinte, não se atri-
bui à teoria do Direito o cientificismo do século XIX, até 
mesmo pelo fato de reconhecer no Direito a sua índole prá-
tico-normativa, a partir da relação dialética entre sistema e 
problema, na qual se pode alcançar uma resposta crítica ao 
problema posto (RECASENS SICHES, 1975, p. 10).

É exatamente nessa resposta crítica ao problema que 
surge o papel importante da teoria do Direito, ao evitar que 
as categorias jurídicas sejam empregadas de forma arbitrá-
ria e sem critérios típicos dos seus elementos constituti-
vos. Se a índole do Direito é prático-normativa e envolve a 
dialética entre sistema e problema, a resposta que aciona o 
pensamento jurídico deve ser jurídico-sistemática e racio-
nal-metodologicamente elaborada, conforme o sistema. Isso 
envolve a interpretação por meio da metodologia, mas ela 
não pode transcender os limites do sistema jurídico, mesmo 
que atenda filosófica, política e economicamente ao pro-
blema. Se o Direito foi invocado, a resposta ao problema 
deve ser jurídica. Nesse sentido, é reconhecer que o Direito 
é uma resposta possível a um problema necessário (NEVES, 
[1996?], p. 839), o da convivência entre inúmeras individua-
lidades em um mesmo espaço (o mundo).

Destarte, a Teoria do Direito tem como função criar, 
cambiar, organizar e conceituar criticamente os instrumen-
tos que o Jurista (nos seus diversos papéis a serem desenvol-
vidos) utiliza para efetivar direitos na prática (RECASENS 
SICHES, 1975, p. 1-3), assegurando que os instrumentos a 
serem utilizados sejam os mesmos aos diversos casos, mas 
sem que a resposta ao problema jurídico ignore as especi-
ficidades do caso concreto nem seja arbitrário, violando a 
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igualdade, a equidade e a isonomia. Aí reside a função da 
criticidade da Teoria do Direito.

2 Teoria do Direito

A teoria do Direito não se confunde com a Filosofia, a Socio-
logia nem com a Política do Direito no que concerne ao seu 
estatuto epistemológico; em que pese atualmente exista uma 
determinada confusão entre a teoria e as demais áreas que 
envolvem o conhecimento jurídico. Na segunda metade do 
século XIX, a intenção era atribuir ao pensamento jurídico 
cientificidade ao Direito, identificando-o como ciência. Tra-
tava-se de reconhecer que o conhecimento jurídico possuía 
teoreticamente objetivo e racionalidade sistemática. Isso 
por duas razões essenciais: 1) superar a filosofia em seu 
aspecto especulativo “subjetivista”; 2) substituir o pensa-
mento normativo-dogmático ou jurisprudencial vinculado, 
estritamente, à prática e à técnica (NEVES, 1998, p. 4).

A teoria do Direito pretendia ser um estudo teorético-ju-
rídico do Direito, sendo o Direito o objeto de estudo do próprio 
Direito, ao contrário, e.g., do Direito como objeto de estudo 
da Filosofia ou da Sociologia. Não se trata, aqui, de defender 
uma teoria do cientificismo tradicional do século XIX, mas 
uma teoria que ofereça a compreensão situada na experiência 
cultural e prático-histórica de seus elementos constitutivos e 
em conformidade com sua realização (NEVES, 1998, p. 5-9). É 
reconhecer que o Direito — tanto ius como lex (HASSEMER, 
1971, p. 27) — como objeto de pesquisa constitui-se, no pri-
meiro momento, em uma compreensão situacional indepen-
dente da realidade do Direito, no entanto, precisa conectar-se 
com a compreensão da realidade jurídica pré-teorética (KUNZ, 
1971, p. 21) em um segundo momento.
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2.1 Dogmática e Zetética

A diferença entre a dogmática e a zetética é essencial para 
compreender a função contemporânea da teoria do Direito, 
principalmente, a dos direitos fundamentais sociais. O pen-
samento dogmático baseia-se em um sistema (CANARIS, 
1996, p. 5; REALE, 2009, p. 63) de referências fixas, susten-
tado pela autoridade dos valores do próprio sistema (axio-
mático-dedutivo), que é coerentemente definido por dogmas 
ou verdades incontestes (MEYER-CORDING, 1973, p. 7-9). 
No Direito a função social da dogmática é fixar um núcleo 
estável de pensamento e de referências indiscutíveis; porém 
são suficientemente flexíveis em seus sentidos nucleares em 
diversas situações que exigem interpretabilidade e ponde-
rabilidade (NEVES, 1998, p. 5-6). Para a dogmática o valor 
supremo é a segurança jurídica (KAUFMANN, 1971, p. 3).

O pensamento zetético tem como função primária a 
cognição. Desta forma, o pensamento não permanece em 
posições fixas ou dogmatizadas que possam estar deslocadas 
do problema. A zetética abre-se ao problema, orientando a 
sua resolução a partir da investigação e do estabelecimento 
de justificação racional e metodológica. Por conseguinte, a 
solução do problema é suscetível de revisão e de contesta-
ção. O pensamento dogmático baseia-se no dever-ser dos 
seus dogmas, tendo a interpretação como seu elemento de 
ação básico, já o pensamento zetético concentra-se no pro-
blema posto e a investigação seu elemento prático. Desta 
feita, uma teoria zetética tem o caráter da interdisciplina-
ridade orientada especificamente pelo objetivo do Direito 
(NEVES, 1998, p. 6-7, 260; FERRAZ JR., 2010, p. 21-28).

Acima da zetética e da dogmática está a Teoria, que é 
formada por um corpus de categorias, fórmulas estruturais 
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e técnicas aplicáveis a vários ordenamentos jurídicos. Ela 
serve de recurso ao legislador, ao julgador e ao executor 
para estabelecer um corpo-doutrinal a ser instrumento do 
trabalho do jurista, que é realizado em três dimensões: 1) 
a descrição ou captação do dado; 2) a explicação e a sis-
tematização; 3) aplicação da realidade. Isso envolve: (a) a 
procura da norma válida no sistema, (b) a interpretação dos 
dados e (c) a construção de conceitos e instituições jurídicas 
(MACHADO, 2002, p. 359).

2.2 A posição da teoria

A teoria que se espera projetar na perspectiva do Direito, 
formando a teoria do Direito, não pode ser a que recusa o 
aspecto prático-normativo do Direito e o transforme em 
razão teórica. Nesse sentido, não se trata da relação do 
sujeito para com o objeto ou então o contrário — ou, ainda, 
uma relação de mão dupla — mas em termos epistemoló-
gicos a teoria é um discurso racional de enunciados siste-
matizado de caráter universal explicativo. Cada elemento 
referenciado enunciativamente encontra a sua razão de ser 
a partir de determinada conexão com outros elementos, 
formando um sistema explicativo de característica universal 
cuja natureza de todos elementos seja a mesma (NEVES, 
1998, p. 10-11).

O critério de validade está fundamentado em uma 
experiência objetiva intersubjetivada a ser invocada com a 
finalidade de comprovação, em termos positivos ou nega-
tivos, por meio de crítica por refutabilidade ou falsificação, 
segundo Popper. Para isso, há regras metódicas definidas 
e aceitas pela “comunidade científica”. Com isso, deseja-se 
afastar a perspectiva uníssona na dimensão teórica, ou seja, 
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ela não é rigorosamente determinada pelo seu objeto formal, 
nem pretende ser unicamente analítica, dialética, teoréti-
co-sistemática, crítico-reflexiva dentre outras opções. Ela 
deve ser caracterizada pela investigação de um conjunto de 
elementos tematicamente diferenciados em termos meta-
dogmáticos, pré-normativos, normativos, tendo o Direito 
como objeto e objetivo. A teoria deve resultar de um estudo 
do Direito que não o interessa como “norma”, mas, princi-
palmente, como fenômeno-objeto, levando em consideração 
o objetivo prático-social e, por conseguinte, como realida-
de-humano-político-social (NEVES, 1998, p. 11-12, 16).

Em termos estritamente teoréticos, a Teoria do Direito 
deve ser como ciência independente e autônoma2 em termos 
de categoria epistemológica crítica. Por isso, o pensamento 
teorético precisa ser meta-dogmático (KAUFMANN, 1971, p. 
3). Desta forma, a Teoria pode explicar e orientar os aspectos 
constitutivos juridicamente adequados à cientificidade e à 
racionalidade, adotada de objetividade e intersubjetividade, 
justificando os vínculos jurídicos em uma sociedade plural 
e em um Estado democrático. Está-se diante de uma teoria 
que explica e orienta o Direito sem perder de vista a polí-
tica, própria do Estado democrático. Em suma, a Teoria do 
Direito não é uma Teoria da dogmática do Direito (NEVES, 
1998, p. 18, 24), porém, informa e conforma a dogmática com 
a segurança e coerência de processos e categorias jurídicas 
que evitam o proceder conforme a inspiração e a influência 
das circunstâncias (MACHADO, 2002, p. 361, 366).

2  Para Machado Neto (1969, p. 173) a Teoria do Direito é espécie da 
Filosofia do Direito, justamente pela sua diversidade de fontes.
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2.3 Posição prático-teorética

A índole do Direito é prático normativa, mas a Teoria do 
Direito não é exclusivamente um constructo empírico da 
prática cotidiana dos órgãos do Estado estritamente vincu-
lados ao Direito. A Teoria do Direito deve encontrar seus 
fundamentos em uma reflexão racional da prática a fim de 
responder o problema da validade. Destaca-se que cienti-
ficidade não deve ser associada acriticamente à racionali-
dade (ELLSCHEID, 1971, p. 15), pois são categorias distintas. 
Nesse sentido, a racionalidade é o elemento argumentativo 
e comunicante, sendo pressuposto de validade dos diferen-
tes discursos, seja o dedutivo, o dialético, o teorético ou o 
prático (NEVES, 1998, p. 19-20; KUNZ, 1971, p. 22).

Por conseguinte, a Teoria do Direito assume um dis-
curso teorético a fim de situar os fundamentos de inte-
ligibilidade e do conhecimento teorético-científico que o 
caracteriza, iluminando os conhecimentos jurídicos possí-
veis (KUNZ, 1971, p. 22). Com isso, há de se reconhecer um 
encontro interdisciplinar na formação da Teoria do Direito. 
Nela se encontram a lógica, a sociologia, a antropologia e a 
ciência política, dentre outras áreas do conhecimento que 
contribuem com o pensar jurídico-científico, sem, contudo, 
deixar de pensar o Direito (MASSAÚ, 2016, p. 21-25; ELLS-
CHEID, 1971, p. 17). Para isso, a Teoria do Direito, em sua 
orientação analítica (como metateoria ou metalinguagem) 
e consciência cientifica do Direito, não deve ser levada ao 
extremo e concentrar-se no conhecimento do Direito mais 
do que o próprio Direito, tal como a Teoria Pura do Direito de 
Kelsen. Destarte, a teoria não deve negligenciar a dimensão 
da validade do Direito enquanto aspecto prático-norma-
tivo, o que significa reconhecer que o Direito possui um 
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compromisso intencional e deve assumir posição prática 
— tal qual uma ciência de ação — no sentido da cripto-ética 
(NEVES, 1998, p. 20-23; MACHADO, 2002, p. 369).

2.4 Teoria crítica

A dimensão crítica da Teoria do Direito está no emprego da 
razão crítica, já com a qualidade dialética da sociedade. Há 
que se destacar quatro pilares para a criticidade: 1) a expe-
riência humana encontra-se na realidade histórico-cultural; 
2) a estrutura e a dinâmica da realidade encontram-se em 
movimento dialético; 3) conforme o conhecer sobre a dinâ-
mica da realidade histórico-cultural, a Teoria crítica deve 
apontar o que é humanamente inaceitável e indicar fatores 
de transformação futura a partir do presente; 4) confronto 
com a teoria tradicional (moderno-científica) na superação 
dos dualismos (NEVES, 1998, p. 33-38; KUNZ, 1971, p. 23).

A criticidade da Teoria não deve suprimir a autonomia 
do Direito, a crítica a ser efetuada sobre o conhecimento e 
prática jurídica deve estar pautada no próprio pensamento 
jurídico informado por outros conhecimentos da vida social 
prática. A resposta teórico-crítica a um problema jurídico 
deve ser jurídica, não política, econômica ou social, embora 
possa ser influenciada por essas e outras esferas do conhe-
cimento humano. A perspectiva metanormativa da Teoria 
crítica do Direito envolve as concepções e as práticas cons-
titutivas do Direito e de seu pensamento. Portanto, é nesse 
patamar em que deve se estabelecer a perspectiva teórica 
do Direito.
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3 Teoria dos direitos fundamentais sociais

A Teoria do Direito deve pensar teorético-cientificamente 
em como dar solução ao problema do próprio Direito em 
sua dimensão prático-normativa. Ela deve levar em consi-
deração a realidade humana, assim como todas as áreas do 
conhecimento. Logo, o leva em termos fragmentados, pois 
a prática humana e o Direito encontram seu sentido e seu 
fundamento de validade na autorreflexão do ser humano 
inserido em sua existência comunitária (NEVES, 1998, p. 
24-29). Isso, especificamente, significa pensar os problemas 
práticos que surgem no que diz respeito à validade e à efeti-
vidade dos direitos fundamentais sociais. Tais problemas são 
de ordem econômica, social, política e antropológica, mas 
quando pensados em termos jurídicos assumem a dimensão 
prático-normativa; caso contrário, não seriam jurídicos.

3.1 Função da Teoria

A teoria do Direito tem como material de trabalho a lei (em 
sentido amplo), o sistema jurídico, as decisões dos tribunais 
e da administração pública, os princípios gerais de Direito 
e o costume. Cabe ao teórico do Direito analisar, elaborar e 
aperfeiçoar conceitos, preceitos e instituições, comunican-
do-se com outras esferas do saber humano como a política, 
a sociologia, a filosofia dentre outras. Desta feita, ela não 
está limitada ao Direito vigente, pelo contrário, muitas vezes 
ela está direcionada ao Direito correto, transcendendo o 
sistema (KAUFMANN, 2002, p. 34). Vive-se em uma socie-
dade complexa e pluralista que requer um debate teórico 
tolerante com as diversas posições teórico-jurídicas exis-
tentes e divergentes. Por isso, uma das funções da teoria 
do Direito é fornecer a autoridade racional à dogmática, 
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aproximando-a da realidade social. Por isso, a autoridade 
do argumento dogmático não deve residir na pessoa, mas 
na qualidade e na força argumentativa (MEYER-CORDING, 
1973, p. 18-21).

3.2 A teoria e os direitos fundamentais sociais

A Teoria do Direito oferece os mecanismos necessários para 
se pensar o Direito em face das suas diferentes manifesta-
ções. Assim, a distinção entre regras e princípios (LEIVAS, 
2006, p. 29-58) como espécies de normas contribui para a 
interpretação e a aplicação do Direito positivado. Tal cate-
gorização e diferenciação instrumentaliza o jurista ao como 
empregar regras e princípios na prática em plena dialética 
com a perspectiva teórica (ELLSCHEID, 1971, p. 7) — por 
meio de uma omissão ou prestação. Também, tendo como 
pressuposto que não há direito absoluto, a Teoria do Direito, 
especificamente dos direitos fundamentais, categorizou 
tipos de restrições (e.g. a interna e a externa) referentes à 
aplicação dos direitos fundamentais (LEIVAS, 2006, p. 59-64).

Pode-se citar outros exemplos, dentre muitos, como a 
característica do suporte fático dos direitos sociais, ou seja, 
como eles se manifestam (LEIVAS, 2006, p. 65-75, 87-110). 
Nesse sentido, há que o levar em consideração daquilo que 
é protegido prima facie e do que é protegido definitivamente 
no que condiz a manifestação do suporte fático amplo ou 
restrito (SILVA, 2006, p. 34). Ainda, o preceito de propor-
cionalidade no que se refere a proibição de não-suficiência 
(LEIVAS, 2006, p. 76-82), a proibição de excesso e o mínimo 
existencial (LEIVAS, 2006, p. 123-139). Nota-se que todos os 
exemplos citados foram categorias ou institutos elaborados 
teoricamente a partir dos problemas práticos que surgiram. 
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Destarte, os juristas refletiram sobre os problemas e elabo-
raram parâmetros a serem utilizados na prática cotidiana-
mente. Em essência, racionalizaram soluções aos problemas 
de validade, de eficácia e de efetividade, especificamente 
aqui, dos direitos fundamentais, tendo como exemplo os 
sociais. Por conseguinte, a Teoria, ao elaborar racionalmente 
elementos teórico-práticos, ocupa a função de traduzir a 
realidade social para a dogmática do Direito.

3.3 Função da dogmática

Assim, não existe caso concreto na esfera do Direito que 
não necessite de enquadramento em conceitos referentes 
à relação jurídica — tanto que é imprescindível identificar 
os sujeitos passivo e ativo, o fato jurídico e a consequência 
jurídica (MACHADO NETO, 1969, p. 167-168). Logo, a dog-
mática cumpre função importante ao estabilizar conceitos a 
fim de aplicá-los na prática. Portanto, há que se ter dogmá-
tica sem dogma (MEYER-CORDING, 1973, p. 6) ou dogma-
tismo (KANT, 2001, p. B XXXV; MEYER-CORDING, 1973, 
p. 10-13), baseada em uma teoria zetética. Embora o pensa-
mento dogmático tenha base em pressupostos considerados 
verdadeiros sem dispor de suas veracidades (KAUFMANN, 
2002, p. 26), não significa que tais pressupostos não possam 
ser forjados pelo pensamento crítico. Contemporaneamente, 
o pensamento dogmático assumiu um papel pragmático, 
principalmente a partir dos que pensam a teoria do Direito, 
sendo que ele possui aberturas para absorver inovações 
(MEYER-CORDING, 1973, p. 21, 34).

Destarte, a dogmática deve ser constantemente reno-
vada – ou seja, não se trata de algo imutável (MEYER-COR-
DING, 1973, p. 18), servindo de base para aplicação do Direito 
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pelos juristas. A Teoria do Direito tem a função de fornecer 
os elementos de renovação da dogmática a fim de que ela 
possa ser atualizada e utilizada, instrumentalmente, pelos 
juristas na prática jurídica (WIEACKER, 1958, p. 14), estabe-
lecendo um certo nível de segurança jurídica. Nesse sentido, 
a autoridade da dogmática é derivada, por um lado, do Estado 
que estabelece as normas jurídicas positivadas e, por outro 
lado, pelo desenvolvimento técnico-científico-crítico dos que 
pensam na teoria e na prática os institutos e as categorias 
jurídicas (MEYER-CORDING, 1973, p. 14-15).

4 Conclusão

O texto teve como objetivo mostrar a função da Teoria do 
Direito, principalmente no que concerne à sua função de 
renovação e estabilização da relação sistema-problema. Por 
conseguinte, a Teoria do Direito é o liame entre a realidade 
social e a dogmática jurídica, no sentido de “jurisdicizar” as 
relações sociais que se considererelevantes a serem ordena-
das. Desta forma, a dogmática, ao invés de se transformar 
em um dogmatismo, passa a ser zetética, aberta à crítica e 
à influência de outras esferas do conhecimento, a partir de 
reflexões livres sobre o objeto a ser teorizado (ELLSCHEID, 
1971, p. 6). Assim, o Direito tem condições de acompanhar as 
mudanças sociais sem perder sua função prático normativa.

Com isso, a Teoria do Direito não pode se estagnar, 
deve sempre se adequar reflexivamente às mudanças na 
busca de potencializar a prática jurídica no sentido da 
melhor resposta ao problema posto. Por conseguinte, a teo-
ria dos direitos fundamentais sociais ganha relevo, já que os 
direitos sociais possuem alguns obstáculos que interferem a 
sua concretização. Citam-se os problemas de como e quando 
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o Estado deve realizar a prestação que exigem alguns direi-
tos sociais, quem tem o direito subjetivo de receber essa 
prestação, a finitude orçamentária do Estado e a demanda 
infinita, o estabelecimento dos limites positivos e negati-
vos dos direitos dentre outros elementos que se suscitam 
quando da concretização dos direitos sociais.
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A importância do constitucionalismo 
latino-americano na formação de uma 
hermenêutica jurídica antirracista

Danilo dos Santos Rabelo
Karyna Batista Sposato

1 Introdução

A manutenção das opressões raciais, somada às sucessivas 
crises atravessadas pelo sistema ocidental/capitalista, têm 
possibilitado que a modernidade e os seus elementos cons-
titutivos sejam colocados em incisiva análise. Nesse sentido, 
apesar dos importantes avanços trazidos por algumas legis-
lações nacionais antirracistas, o racismo brasileiro mantém a 
sua capacidade de diferenciação entre bons e maus, bonitos 
e feios, entre humanos e “não humanos”.

Assim, diversos estudos históricos e sociais destacam 
que o vultuoso processo de escravização negra em solo 
nacional, conhecido pela sua duração, pela sua violência e 
pelo seu alcance e quantidade de corpos negros afetados, 
continua a produzir seus efeitos através da colonialidade do 
poder, do ser e do saber. Nesse aspecto, embora o Direito 
tenha operado, historicamente, como uma superestrutura 
necessária para a manutenção da opressão racial, na atuali-
dade e dentro das contradições que ela suscita, tem o poten-
cial de atuar como uma importante ferramenta antirracista.

Capítulo 2
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Para tanto, novas epistemologias, como o constitu-
cionalismo latino-americano, mas também os estudos 
pós-coloniais e decoloniais, passam a desvendar a existên-
cia de violências eurocêntricas em diversas Constituições 
do sul-global, bem como as imensas lacunas dessas quanto 
às especificidades da formação sócio-histórica dos seus res-
pectivos países.

Desse modo, apesar da Constituição Federal de 1988 
ser conhecida como a “Carta Cidadã” em razão da partici-
pação e do acolhimento de diversos grupos sociais em sua 
formação, percebe-se que nas lutas antirracistas nacionais, 
sejam teóricas ou práticas, o seu potencial hermenêutico se 
encontra pouco aproveitado. Dessa maneira, quase sempre, 
ela é mais referenciada quando se objetiva destacar a cri-
minalização do racismo frente à sua utilização como uma 
diretriz de interpretação e de ação contra a estrutura racial 
brasileira.

Portanto, essa investigação parte da hipótese de que 
é imprescindível a construção de uma hermenêutica jurí-
dica alinhada à experiência e às demandas do povo negro 
brasileiro, este, subalternizado, silenciado e tornado “estra-
nho” ao desenvolvimento nacional. Além disso, a importân-
cia dessa análise parte da constatação de que a produção 
teórica nessa perspectiva se encontra pouco explorada, 
utilizando-se ainda de concepções embrionárias e reduzidas 
sobre o fenômeno do racismo nacional.

Por isso, a contribuição teórica do sociólogo brasileiro 
Alberto Guerreiro Ramos, importante intelectual negro 
entre as décadas 50 e 60, é destacada em face da neces-
sidade de se criar uma metodologia que possibilitasse o 
alvorecer de uma hermenêutica negra no Brasil. Ocorre 
que, após o Golpe Militar de 1964, Guerreiro Ramos foi 
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perseguido, exilado e, durante muito tempo, esquecido. 
Nesse sentido, essa investigação busca resgatar algumas 
categorias e contribuições teóricas que possibilitam extrair 
a formação embrionária dessa hermenêutica no pensamento 
“guerreriano”.

Desse modo, a presente investigação está dividida em 
três partes. No primeiro tópico realiza-se um breve apa-
nhado sobre o desenvolvimento da exclusão nacional no 
interior dos projetos formantes da modernidade e da colo-
nialidade. No segundo, são apresentadas algumas categorias 
teóricas e interpretativas de Alberto Guerreiro Ramos sobre 
o fenômeno racial e sobre a constituição de uma herme-
nêutica negra. No último tópico discute-se o paradigma 
do constitucionalismo latino-americano e a sua formação 
antirracista, sedimentada em um Estado Plurinacional.

Na elaboração deste artigo, utilizou-se os postulados 
do método interpretativista e qualitativo em pesquisa cien-
tífica (DENZIN; LINCOLN, 2006), aliado aos métodos de 
procedimento histórico e comparativo. 

2 Modernidade e Colonialidade: o desenvolvimento 
da exclusão nacional

A modernidade quase sempre é compreendida como a res-
ponsável por ter possibilitado o desenvolvimento da “civili-
zação”3, a construção de nações, o crescimento econômico, 
as inovações tecnológicas e a “integração” entre os diversos 
povos. Ocorre que, este discurso omite diversas opressões 
que permitiram a concretização destes resultados. 

3  Conforme Wallerstein (2007, p. 29): “O argumento mais comum é que 
tal expansão disseminou algo invariavelmente chamado de civilização, 
crescimento e desenvolvimento econômico ou progresso”.
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Nesse sentido, importantes pensadores, como o soció-
logo americano Immanuel Wallerstein (2007, p. 82) e o 
sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel (2019, p. 62), 
apontam como sendo marco temporal da modernidade4 a 
violenta dominação dos povos e dos territórios, esses, ins-
critos sobre a denominação do “Novo Mundo” — “não existe 
“civilização ocidental” antes de expansão colonial europeia” 
(GROSFOGUEL, 2019, p. 62).

A partir dela a escravidão, já existente em alguns povos 
e culturas com outra escala e outros objetivos, transforma-se, 
torna-se um robusto sistema econômico responsável por 
demarcar, apreender e determinar, durante mais de três 
séculos, quais países e povos poderiam se beneficiar dos 
seus lucros, bem como usufruir dos valores “universais” da 
modernidade, como a liberdade, igualdade e a fraternidade. 

Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos 
diferentes, para diferentes categorias de pessoas, para fins 
diferentes no interior de um mesmo espaço; em resumo, 
o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a maté-
ria-prima da soberania e da violência que ela carregava 
consigo (MBEMBE, 2018, p. 39).

4  A compreensão de modernidade utilizada nessa investigação se 
encontra alinhada com aquela tratada por Marcos Queiroz (2017, p. 37): 
“as narrativas hegemônicas entendem a modernidade como o tempo 
histórico oriundo da ‘descoberta do Novo Mundo’, do Renascimento e 
da Reforma Protestante, no qual o mundo da vida passa a ser extrema-
mente ‘racionalizado’ (a razão como supremo tribunal de tudo aquilo 
que reivindica validade) e as tradições perdem sua espontaneidade 
natural. A partir da universalização das normas, da generalização de 
valores e da socialização que força a individualização, estrutura-se uma 
nova forma de discurso filosófico e consciência política, nos quais o 
presente, na sua vinculação ao passado e abertura para o futuro, deve 
apresentar os seus próprios critérios de orientação, extrair de si mesmo 
sua normatividade e afirmar-se a si mesmo”.
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Nesse sentido, a raça passa a ser funcional para uma 
modernidade que conseguia, mediante rebuscadas teorias 
humanistas, alcançar a manutenção da exclusão social 
como um atributo essencial para a perpetuação dos valo-
res ocidentais-eurocêntricos (GROSFOGUEL, 2019, p. 59). 
Como destacou Aimé Césaire (2020, p. 71): “o Ocidente, 
ao mesmo tempo que gargareja todas essas palavras, não 
foi mais capaz de assumir os requisitos de um verdadeiro 
humanismo”.

No Brasil o processo de colonização e de escravi-
dão, composto por diversas particularidades, não deixou 
de manter uma premissa básica da opressão racial de 
outros países — a representação do negro como social-
mente inferior (SOUZA, 1983, p. 20). Nesse sentido, vale 
lembrar que mesmo no pós-abolição o negro brasileiro 
continua a ser visto como exótico, subalterno e inferior 
(BERNADINO-COSTA, 2019, p. 251), pois, a colonialidade é 
uma lógica violenta de desumanização que subsiste mesmo 
na ausência de colônias formais (MALDONADO-TORRES, 
2019, p. 36) e além das proibições legais (NASCIMENTO, 
2016, p. 79).

No pós-abolição e no alvorecer de um projeto nacio-
nal que buscava, no início do século XX, integrar a diversa 
população brasileira em um robusto processo de urbani-
zação e de industrialização, o racismo ganha uma nova 
roupagem. Passa a ser uma prática mais sútil, discursiva e 
camuflada (FANON, 2018, p. 42-43), notadamente, no Brasil, 
mediante a ideia de democracia racial (ALMEIDA, 2019, p. 
107). 

A palavra-senha desse imperialismo da brancura, e do 
capitalismo que lhe é inerente, responde a apelidos bas-
tardos como assimilação, aculturação, miscigenação; mas 
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sabemos que embaixo da superfície teórica permanece 
intocada a crença na inferioridade dos africanos e seus 
descendentes (NASCIMENTO, 2016, p. 111).

Além disso, o complexo sistema racial brasileiro, este 
que ora nega a existência de discriminações e privilégios, 
ora atua como um nítido projeto genocida (NASCIMENTO, 
2016), precisou do Direito como uma superestrutura neces-
sária para a “normalização” da exclusão (MALDONA-
DO-TORRES, 2019, p. 33) e para a conservação de dife-
renças simbólicas e culturais entre os grupos racializados 
(MOREIRA, 2019, p. 69). 

Nesse sentido, quando a Constituição da República de 
1934 passa a dispor em seu art. 134, alínea b, como sendo 
obrigatório a todos entes federativos o estímulo à educação 
eugênica (BRASIL, 1934), pode-se destacar que esse manda-
mento passa a reger, ainda que implicitamente, todo o orde-
namento jurídico, seja como norma validadora (KELSEN, 
2003), seja ainda como o resultado de forças (LASSALE, 
2009) institucionais e culturais sobre o fenômeno racial.

Nas diversas instituições a discussão racial assumiu, 
naquele momento, um papel central, surgindo teses 
alternativas embora contemporâneas. Da frenologia dos 
museus etnográficos à leitura fiel dos germânicos na 
Escola de Recife, passando pela análise liberal da Escola 
de Direito paulista ou pela interpretação “católico-e-
volucionista” dos institutos, para se chegar ao modelo 
“eugênico” das faculdades de medicina, é possível rever 
os diferentes trajetos que uma mesma teoria percorre 
(SCHWARCZ, 1993, p. 19).

Desta feita, sendo o Direito, por variadas pers-
pectivas, enxergado como um instrumento capaz de 
alcançar importantes transformações sociais (SAFFON; 
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GARCÍA-VILLEGAS, 2011, p. 84), ele passa a ser disputado 
pelas diversas classes e grupos sociais para excluir aquilo 
que segundo o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos (1995, 
p. 200) é um atributo marcante do seu povo, a cor negra.

Povo negro brasileiro que diariamente tem criado 
estratégias de existência, de sobrevivência e de resistência 
no interior da luta antirracista contemporânea (ALMEIDA, 
2019, p. 148). Assim, a opressão racial brasileira, embora 
ainda notável e imprescindível para a manutenção do sis-
tema político-econômico moderno perde, pouco a pouco, 
o espaço para uma construção de novos horizontes negros, 
novos conhecimentos e novas subjetividades (MALDONA-
DO-TORRES, 2019, p. 39). 

Conquistas essas que não devem apenas ser atribuí-
das a teóricos e academicistas, como os variados sociólogos 
nacionais, historiadores, professores universitários e eco-
nomistas — que se debruçaram e propuseram formas de 
resistência contra o racismo, mas também às experiências 
práticas e concretas, como as escolas de samba, os terrei-
ros, o Teatro Experimental do Negro (1944-1961), a Frente 
Negra Nacional (1931-1937), e mais recentemente, os gru-
pos suburbanos de hip-hop (GILROY, 2012, p. 89), além dos 
coletivos estudantis5.

E que o conhecimento não se reduz ao cânone, devendo 
ser constantemente atualizado e indagado pelas novas 
teorias, novas interpretações e por outros autores 
e autoras de diferentes pertencimentos étnico-ra-
ciais, de sexualidade, de diversas regiões do mundo 
(GOMES, 2019, p. 239).

5 “Importante matéria a respeito disso pode ser encontrada em Ferrari 
e Tarasiuk (2020).”
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Portanto, uma nova hermenêutica jurídica é uma exi-
gência destes grupos que buscam ter compreendidas as suas 
experiências sociais (MOREIRA, 2019, p. 81), pois, como 
destaca o constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky 
(2003, p. 16), não sabemos muito bem o que é a justiça, mas 
a injustiça é visível, sofrida e dolorida. 

Ademais, a própria Constituição Federal de 1988 pro-
pôs um novo paradigma — um paradigma expressamente 
antirracista. Não apenas por ter criminalizado o racismo, 
tornando-o inafiançável e imprescritível, em seu art. 5º, inc. 
XLII (BRASIL, 1988), mas principalmente por ter destacado 
dentro dos objetivos fundamentais da República, no art. 3º, 
inc. IV, “a promoção do bem de todos sem quaisquer formas 
de discriminação” (BRASIL, 1988).

3 A exigência de uma hermenêutica negra nacional 
por Alberto Guerreiro Ramos

Alberto Guerreiro Ramos (1915-1982) foi um sociólogo, 
poeta, professor, político, particularmente negro. Sua obra 
caminhou por distintos temas dentre os diversos períodos 
da sua vida, desde a poesia na juventude, até os estudos 
sobre a Administração Pública, ao final dela. 

No campo da sociologia, entre a década de 50 e 60, foi 
responsável por inaugurá-la sob o prisma negro (COSTA; 
CAVALCANTI, 2019, p. 22), um ponto de vista prático, cal-
cado nos dilemas, nas resistências e nas superações. Assim, é 
taxativo ao averbar: “a nova teoria sobre relações de raça no 
Brasil, que consegui fazer vitoriosa em nosso meio, repre-
senta a indução de uma práxis” (RAMOS, 1995, p. 260). 
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A sociologia do negro tal como tem sido feita até agora, 
à luz da perspectiva em que me coloco, é uma forma sutil 
de agressão aos brasileiros de cor e, como tal, constitui-se 
num obstáculo para a formação de uma consciência da 
realidade étnica do país (RAMOS, 1995, p. 201).

Embora a sua produção teórica seja composta por uma 
variedade de temas, em sua maioria é possível perceber 
uma necessidade em construir os passos para o desenvolvi-
mento nacional (BRESSER-PEREIRA; DIB, 2019, p. 45). No 
interior desse desenvolvimento Guerreiro Ramos, grande 
estudioso do debate econômico, tendo trabalhado na Casa 
Civil da Presidência e sendo um dos fundadores do Instituto 
Superior dos Estudos Brasileiros (ISEB), apontou, segundo 
Márcio Souza (2009, p. 64) na sua obra “Guerreiro Ramos e 
o Desenvolvimento Nacional”, que o Brasil só poderia ser 
considerado uma nação quando o negro fosse visto como 
um atributo da sua constituição.

Nesse sentido, envolvido na práxis que sempre motivou 
os seus estudos, Guerreiro passa a fazer uma incisiva análise 
do fenômeno racial brasileiro e a construir algumas estra-
tégias, práticas e teóricas, de resistência e existência frente 
ao racismo. No campo prático, é conhecido por ser um dos 
fundadores do Teatro Experimental Negro (TEN), ao lado de 
outro importante sociólogo brasileiro para o debate racial, 
Abdias Nascimento. Assim, o próprio Guerreiro Ramos situa 
o fato de que, muito além do aspecto teatral, o TEN buscava 
formular categorias, métodos e processos científicos desti-
nados ao tratamento do problema racial no Brasil (RAMOS, 
1995, p. 206).

No campo teórico, trouxe importantes contribuições 
para a sociologia nacional, notadamente na sua crítica 
quanto ao fato dos pensadores nacionais assimilarem teorias 
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eurocêntricas como instrumentos inquestionáveis para a 
explicação das mazelas sociais brasileiras. Para Guerreiro, 
seria essa uma sociologia “enlatada”, consumida como uma 
“conserva” qualquer (RAMOS, 1995, p. 105). 

É nesse momento que passa a esboçar um objeto de 
grande valia para a presente investigação — a construção 
de uma hermenêutica negra6. 

Sou negro, identifico como meu o corpo em que o meu 
eu está inserido, atribuo à sua cor a suscetibilidade de ser 
valorizada esteticamente e considero a minha étnica como 
um dos suportes do meu orgulho pessoal - eis aí toda uma 
propedêutica sociológica, todo um ponto de partida para 
a elaboração de uma hermenêutica da situação do negro 
no Brasil (RAMOS, 1995, p. 199).

Essa nova hermenêutica buscaria não apenas alcançar 
as experiências sociais do negro e as suas contribuições, 
mas primariamente estancar a brutalidade de um sistema 
político, econômico e cultural que buscava a sua exclusão, o 
seu extermínio — “a cor da pele do negro parece constituir o 
obstáculo, a anormalidade a sanar” (RAMOS, 1995, p. 192). 

Ocorre que, como pontuado por Frantz Fanon (2018, 
p. 42), o racismo, na modernidade, passa utilizar de diver-
sas estratégias de submissão muito além da exploração 
física. Uma delas é a transformação do sujeito-negro em 
objeto-negro: “este homem objeto, sem meios de existir, sem 

6  Apesar de não ter explicitamente averbado a sua intenção de for-
mular uma hermenêutica negra, o presente trabalho parte da hipótese 
de que, na medida em que Guerreiro Ramos propõe a necessidade de 
ela ser elaborada, ele passa, ainda que implicitamente, ao longo do seu 
trabalho, a apresentar alguns atributos e algumas características - es-
senciais para interpretar o racismo o brasileiro, bem como para compor 
as estratégias de resistência e de superação dele.
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razão de ser, é destruído no mais profundo da sua existên-
cia” (FANON, 2018, p. 42).

Para Guerreiro (1995, p. 159), a estratégia da objetifica-
ção é uma característica marcante da sociologia produzida 
até aquele momento. Assim, o negro, dentro da sociologia 
“enlatada” passa a ser estudado sempre pelo ponto de vista 
do branco (RAMOS, 1995, p. 234) como um objeto de aná-
lise, assim como a sua cultura, a sua religião e a sua música. 
Logo, torna-se “um negro-tema” (RAMOS, 1995, p. 215). 

Em razão disso, aponta que a construção da sua her-
menêutica não é dirigida ao negro como um problema, mas 
como uma estratégia de resistência frente à “patologia do 
branco”, que psicologicamente tentava a todo custo apro-
ximar-se do europeu, dos seus costumes, das suas teorias e 
da sua aparência (RAMOS, 1995, p. 236).

Desse modo, a sua hermenêutica negra registra a neces-
sidade de auferir um giro interpretativo, o negro-tema preci-
saria ser superado pelo negro-vida, também apresentado por 
Guerreiro Ramos como “negro desde dentro” ou “niger sum” 
(RAMOS, 1995, p. 199) - “algo que não se deixa imobilizar; é 
despistador, proteico, multiforme, do qual, na verdade, não se 
pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem 
e será amanhã o que não é hoje” (RAMOS, 1995, p. 215). 

Em lugar da objetificação, Guerreiro Ramos fala da pro-
dução do conhecimento desde um ponto de vista negro, 
em que seu corpo esteja afirmado não somente como 
algo valorizado etnicamente, mas como uma perspectiva 
privilegiada para a produção do conhecimento. A pro-
dução do conhecimento do “negro desde dentro” busca 
restaurar a condição humana para os negros, uma vez 
que também são sujeitos históricos participantes nas 
diversas dimensões de produção da vida, inclusive da 
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produção intelectual. É isso que chamamos de revolução 
político-epistêmica (BERNADINO-COSTA, 2019, p. 264).

Assim, como destacado pelo historiador Joel Rufino 
dos Santos, Guerreiro Ramos percebeu que “o negro ele 
próprio é um lugar de onde descrever o Brasil” (SAN-
TOS, 1995, p. 199). Nesse sentido o negro, até então obje-
tificado, tornado exótico e criminoso, tem o poder de se 
tornar, mediante a hermenêutica negra guerreriana, uma 
agência de formação de conhecimento emancipador 
(BERNADINO-COSTA, 2019, p. 264).

 Portanto, a partir do momento em que o Direito con-
tinua por analisar o racismo como uma simples prática 
individual, irracional e arbitrária, interpretação essa redu-
cionista e simplista sobre o sistema racial (MOREIRA, 2017, 
p. 20), novas formas judiciais de combatê-lo e analisá-lo são 
essenciais. 

Dessa maneira, a compreensão do negro como sujeito 
ativo no desenvolvimento nacional, não apenas por ser 
majoritariamente o povo, no Brasil (RAMOS, 1995, p. 231), 
mas também por ser um importante lugar de conhecimento 
sobre a experiência racial brasileira, são algumas das con-
tribuições guerrerianas para que novos caminhos interpre-
tativos e atuantes possam ser trilhados.

Longe de naturalizar o negro ontologicamente, Guer-
reiro Ramos relaciona a produção desse grupo ao próprio 
discurso das ciências sociais, que reitera uma posição 
subalterna. Como se vê, a crítica ao racismo é, na verdade, 
uma crítica às ciências sociais e ao seu discurso moderno 
(MAIA, 2015, p. 54).

É no interior desse contexto de resistência e de liber-
tação que surge o constitucionalismo latino-americano, 
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como um importante mecanismo contestatório das his-
tóricas exclusões coloniais. Sistema esse que, embora não 
formalmente presente no ordenamento jurídico brasileiro, 
tem o potencial de fornecer novas interpretações sobre os 
privilégios e as exclusões raciais no contexto latino e, evi-
dentemente, também sobre o racismo brasileiro.

Assim, essa importância resta mais translúcida quando, 
já em 1957, Alberto Guerreiro Ramos ressaltava com pre-
cisão o fato de que, no Brasil, os valores mais aceitos são 
aqueles pertencentes ao colonizador, entre estes valores “[...] 
está o da brancura como símbolo do excelso, do sublime, do 
belo” (RAMOS, 1995, p. 241).

4 Constitucionalismo latino-americano: por um 
Estado plurinacional e antirracista

Segundo Borges e Carvalho (2019, p. 01-02), em pleno século 
XXI surge, na América Latina, um novo modelo de constitu-
cionalismo, preocupado em romper com os diversos valores 
eurocêntricos “universais” presentes nos textos constitu-
cionais anteriores, os quais passaram a reproduzir diversas 
categorias constitucionais eurocêntricas com pouco reflexo 
para os grupos subalternizados dos seus países.

Diante de um modelo de liberdade radical e não hierarqui-
zada, por aqui concretizada nas experiências quilombistas 
e indígenas, as elites locais optaram por modelos constitu-
cionais centralizadores, autoritários e genocidas, mas de 
inspiração europeia e estadunidense (PIRES, 2019, p. 296).

Desse modo, não apenas os violentos processos de 
opressão, característicos do processo de colonização, mas 
também a própria luta dos grupos oprimidos passa a correr 
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o perigo de atuar como uma simples reprodutora desses 
ideais (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 49). Como des-
tacou Fanon (2008, p. 183): “de tempos em tempos ele luta 
pela Liberdade e pela Justiça, mas se trata sempre de liber-
dade branca e de justiça branca, de valores secretados pelos 
senhores”.

Desse modo, faz-se essencial compreender o constitu-
cionalismo latino-americano e as suas raízes como origina-
das por um valioso projeto de rompimento, de descoloni-
zação (SALES, 2019, p. 50). Um projeto construído sobre o 
prisma da vontade popular, que observa as especificidades 
históricas da formação das nações e do seu povo como cru-
ciais para a estabilização da democracia moderna.

Desta feita, a construção dogmática em torno do cons-
titucionalismo latino-americano situa que, mediante essa 
perspectiva, a Constituição passa a não ser empreendida 
como um objeto externo à sociedade, mas sim uma cons-
trução interna, composta por um processo dialógico de 
influência mútua7 (SAFFON; GARCÍA-VILLEGAS, 2011, p. 
84), no qual os variados povos nacionais passam a ter um 
maior destaque na formação da hermenêutica constitucional 
(SALES, 2018, p. 133). 

De acordo com Grosfoguel (2019, p. 65), uma caracterís-
tica marcante do processo de colonização e dos seus efeitos na 
modernidade é a produção de um único mundo, de uma única 
história. História escrita e difundida pelo próprio colonizador, 
que alcançava a legitimação para a exploração econômica 
dos países latino-americanos através da violência física, mas 

7  Na qual organiza a sociedade e apresenta um conjunto de diretrizes, 
mas também é elaborada e interpretada por essa mesma sociedade.
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também mediante a transformação do sujeito latino em um 
objeto – em um ser sem voz (KILOMBA, 2019, p. 49).

Desta feita, enquanto a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, constituída pela Assembleia Nacio-
nal da França, em 1789, delineava os princípios universais da 
humanidade, os processos de colonização continuavam em 
pleno vigor; a raça passava, nesse período, a cumprir um papel 
central para permitir que o universalismo e o massacre pudes-
sem existir simultaneamente (WALLERSTEIN, 2007, p. 89).

Assim, o Haiti, colônia francesa durante esse período, 
mediante uma vigorosa revolução denunciava que aqueles 
direitos ditos universais não apenas se encontravam distantes 
do seu território, mas buscavam criar um ambiente de nor-
malização em torno da colonização (QUEIROZ, 2017, p. 23).

Nesse sentido, segundo Maldonado-Torres (2019, p. 
33), o Direito se torna uma superestrutura para a sedimen-
tação da colonização, bem como para a constituição de um 
discurso que apresentava os povos tradicionais como “des-
cobertos” pela “civilização”8, pela ordem e pela segurança. 

Conforme ressalta Barroso (2005, p. 3), a Constituição 
da Itália (1947) e a Constituição da Alemanha (1957), no 
pós-guerra, passam a influenciar toda a produção cons-
titucional que se segue. Desta feita, o constitucionalismo 
moderno torna-se um auto espelho da própria visão oci-
dental e eurocêntrica, instituída pelos históricos processos 
de exclusão.

Apesar das importantes conquistas no que concerne 
à solidificação dos princípios e dos direitos fundamentais, 
estes textos constitucionais foram pensados no interior de 

8  Como situado por Aimé Césaire “falam-me de civilização, eu falo 
de proletarização e mistificação” (2020, p. 25).
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um contexto europeu distante da formação sócio-histórica 
dos países latino-americanos e das suas exigências primor-
diais (PIRES, 2019, p. 285). 

Desse modo, o constitucionalismo latino-americano 
surge a partir da constatação de que uma nova perspectiva 
constitucional se faz necessária. Uma perspectiva que visua-
liza a importância das condições sociais e econômicas na sua 
construção e intepretação (HESSE, 1991, p. 14), bem como 
a necessidade de integração dos setores marginalizados9 
(BALDI, 2011, p. 10).

É nas terras ameríndias, no século XXI, que nasce o Novo 
Constitucionalismo latino-americano. Os principais Tex-
tos Políticos em que se manifestam são as Constituições 
do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Seus traços domi-
nantes podem ser expostos na interculturalidade, na 
plurinacionalidade e no pluralismo jurídico (BORGES; 
CARVALHO, 2019, p. 3).

Assim, as Constituições do Equador (2008) e da Bolí-
via (2009) surgem com o objetivo de olhar para as especi-
ficidades dos problemas nacionais, corrigindo as lacunas 
não preenchidas pelo neoconstitucionalismo (SALES, 2018, 
p. 132). Como situado por Barroso (2005, p. 2), o Direito, 
assentado no constitucionalismo moderno, vive uma crise 
existencial, na medida em que não consegue mais garantir 
os seus dois principais pilares: a justiça e a segurança.

9  Como situado pelo historiador Paul Gilroy (2012, p. 126): “Afora essa 
permanente pedra no sapato, as perspectivas dos escravos exigem uma 
visão clara não só da dinâmica do poder e dominação nas sociedades 
de plantation dedicadas à busca de lucro comercial mas das categorias 
centrais do projeto iluminista, como a ideia de universalidade, a fixação 
dos significados, a coerência do sujeito e, naturalmente, o etnocentrismo 
basilar na qual todas essas categorias tendem a se embasar”.
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Desse modo, em um ambiente de patentes vulnerabi-
lidades, o constitucionalismo latino-americano constata a 
necessidade de proteger os grupos minoritários e de ampli-
ficar as suas vozes. Como os processos de colonização e o 
racismo que lhe compõe atuam através do silenciamento e 
do ocultamento (KILOMBA, 2019, p. 49), fortalecer as suas 
vozes é permitir que um processo de empoderamento seja 
criado, desenvolvido, difundido (BERTH, 2019, p. 64), é per-
mitir que o pluralismo jurídico robusteça o próprio Direito.

A ampliação do conceito de pluralismo jurídico é con-
comitantemente da ampliação do conceito de direito e 
obedece logicamente aos mesmos propósitos teóricos. 
Com ela visa-se a enriquecer o campo analítico da teoria 
do direito e do Estado através da revelação de lutas de 
classes em que o direito ocupa, de múltiplas formas, o 
centro político das contradições (SANTOS, 2014, p. 58-59). 

Nessa linha, embora a Constituição de 1988 não tenha 
sido pensada dentro do prisma teórico do constituciona-
lismo latino-americano, principalmente por ser este um 
movimento originado no século XXI, o seu texto constitu-
cional brasileiro traz diversos elementos transformativos 
(MOREIRA, 2019, p. 40), indo além de uma simples função 
de norma validadora (KELSEN, 2003). Como por exemplo, 
destacam-se dois objetivos da República Federativa do Bra-
sil, presentes no art. 3º: “III - erradicar a pobreza e a mar-
ginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri-
minação” (BRASIL, 1988).

Além disso, a Constituição Federal de 1988, deno-
minada de Carta Cidadã em razão da ampla participação 
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popular na sua elaboração e na importância dada ao cum-
primento da plena cidadania (SILVA, 2004, p. 90), tam-
bém se aproxima materialmente do constitucionalismo 
latino-americano, inclusive por ter sido robustecida por 
outro atributo deste “[...] uma extensiva carta de direitos, 
com incorporação de tratados internacionais e integração 
de setores marginalizados (BALDI, 2011, p. 10).

Nesse sentido, segundo a hipótese dessa investigação, 
esse substrato material da Constituição Federal de 1988 
possibilita que, mesmo que não incluída formalmente no 
constitucionalismo latino-americano, a construção de uma 
hermenêutica antirracista nacional seja influenciada e pen-
sada a partir das importantes e hodiernas contribuições 
desse novo constitucionalismo latino.

Nesses termos, é possível redimensionar o fenômeno do 
constitucionalismo no continente. Refundar as bases de 
sua construção e oferecer modelos alternativos de orga-
nização. Para além das instituições políticas hegemôni-
cas, resgatar práticas de liberdade e controle de poder 
experimentadas por aqui, ocultadas ou apresentadas de 
maneira deformada (PIRES, 2019, p. 295).

Dessa maneira, em passos lentos, porém firmes, a 
hermenêutica antirracista vem, cada vez mais, por assumir 
um espaço de ativa atuação nos tribunais e na produção 
intelectual jurídica, especialmente, com o intuito de anali-
sar e questionar os racismos presentes nas doutrinas e nas 
metodologias de ensino jurídico (ALMEIDA, 2019, p. 148).

Contudo, nenhuma opressão estruturada, como o 
racismo brasileiro, será desestabilizada apenas por movi-
mentos particulares, individuais, apesar de também impor-
tantes. Como bem delineado pelo jurista Silvio Almeida, em 
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sua obra “Racismo Estrutural”, a responsabilização jurídica 
não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma 
“máquina produtora da desigualdade racial” (ALMEIDA, 
2019, p. 51). 

É nessa perspectiva que o constitucionalismo lati-
no-americano possui o potencial de alinhar as lutas dos 
países latinos, esses marcados pelo violento processo de 
colonização que continua, sob o manto da colonialidade, 
por alimentar a exclusão e a subalternidade — “como se 
eles estivem no inferno” (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 
44). Ainda, possibilita essa perspectiva que o racismo passe 
a ser interpretado como um fenômeno pertencente a um 
conjunto mais amplo — “a opressão sistematizada de um 
povo” (FANON, 2018, p. 40). 

Desse modo, uma hermenêutica jurídica antirracista, 
calcada no contexto latino-americano e nas suas especifici-
dades, têm o potencial de apresentar alguns novos olhares 
sobre o fenômeno racial. Um olhar que, ao invés de omitir 
as históricas relações entre o Direito e o racismo, passe a 
fomentar novas investigações. Um olhar sedimentado na 
captação da experiência social dos oprimidos com vistas à 
constituição de um Estado plurinacional.

5 Conclusão

Ao fim, a presente reflexão buscou inicialmente apontar 
como o processo de colonização, a escravidão e as teo-
rias científicas raciais, além da concepção de democracia 
racial, foram essenciais para sedimentar, no bojo da socie-
dade brasileira, um violento processo de exclusão racial 
fundado, segundo Guerreiro Ramos, em uma “patologia 
social do branco brasileiro”. Discutiu-se, desse modo, como 
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a modernidade foi assentada em uma construção discursiva 
que difundia valores universais enquanto, concomitante-
mente, a escravidão e o racismo cumpriam importantes 
funções para a sua manutenção.

Além disso, foi situado como o Direito, ilustrado na 
Constituição de 1934 que destacava a obrigatoriedade do 
fomento à eugenia, atuou como uma superestrutura neces-
sária para que a colonialidade se perpetuasse sem a exi-
gência de existirem, na atualidade, colônias formais. Desse 
modo a imposição, no Brasil, de valores ocidentais-eurocên-
tricos somados à apresentação, conforme Guerreiro Ramos, 
da cultura negra como exótica, estranha e horrenda, foram 
decisivas para que o racismo passasse a buscar, a todo custo, 
a exclusão da cidadania ao povo negro e a inclusão dele em 
uma zona de subalternidade e inferiorização.

O pensamento de Alberto Guerreiro Ramos mostra-se 
particularmente essencial para fazer compreender a neces-
sidade de uma hermenêutica negra, proponente de novas 
formas de resistência e existência contra o racismo. Nesse 
sentido, além de sacramentar a necessidade de uma rebelião 
estética, Guerreiro Ramos apontou a importância da expe-
riência negra, no Brasil, como uma valiosa ferramenta de 
produção do conhecimento.

Para tanto, ao contrário da majoritária “sociologia 
enlatada” que situava e estudava o negro como um objeto, 
como uma matéria bruta a ser investigada, Guerreiro propôs 
a exigência de uma nova perspectiva de análise, uma “socio-
logia autêntica”. Essa responsável por tecer uma importante 
crítica à “patologia do branco brasileiro”, que modifica a 
representação do negro no interior do desenvolvimento 
nacional. O “negro-vida” ou niger sum, sujeito que vive em 
constante transformação, mas que também resiste e luta 
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bravamente contra o racismo e a colonialidade, é transfor-
mado por essa patologia, para Guerreiro Ramos, em um 
“negro-tema”, subalterno e forasteiro. 

Posteriormente, restou apresentado o surgimento 
do constitucionalismo latino-americano como um novo 
paradigma de interpretação sobre as especificidades 
sócio-históricas de formação dos países latinos. Assim, 
frente o constitucionalismo tradicional, sedimentado em 
valores apresentados como universais, mas respaldados em 
uma perspectiva ocidental e eurocêntrica, o constituciona-
lismo latino-americano passa a defender, incisivamente, os 
povos constituintes da sua nação, mas que anteriormente 
restaram excluídos, como os indígenas e os negros. 

Nesse sentido, passa a empoderar diversas vozes mar-
ginalizadas por diversos processos opressivos, bem como 
a reconhecer a existência de um pluralismo jurídico, no 
qual novos modos de organização e de responsabilização 
passam a ser reconhecidos e valorizados. Portanto, o cons-
titucionalismo latino-americano se torna um imprescindível 
paradigma de rompimento contra a lógica colonial e de 
fomento à emergência de um Estado plurinacional. 

Por fim, conclui-se ser importante e urgente a cons-
trução de uma hermenêutica jurídica nacional antirracista. 
Desse modo, algumas categorias do pensamento guerre-
riano foram apresentadas como substrato teórico que têm o 
potencial de contribuir para o surgimento dessa nova forma 
de interpretar e de combater a opressão racial. Atrelado a 
isso, restou afirmado como o paradigma do constitucio-
nalismo latino-americano vem, pouco a pouco, a arquite-
tar um terreno fértil que contribui para que essas novas 
ferramentas e exigências possam florescer e influenciar o 
constitucionalismo brasileiro.
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Sobre levar os direitos sociais a sério: 
a invocação da ideia dworkiniana de 
integridade pelo Supremo Tribunal 
Federal

Victor Ribeiro da Costa

1 Introdução

O texto de abertura desta obra coletiva propôs uma reflexão 
inicial sobre a necessidade de pensar a Teoria do Direito 
como meio de efetivação dos direitos sociais, abrindo o 
campo para debate. Os artigos subsequentes irão aprofundar 
esta discussão trabalhando temas na interface entre ques-
tões teóricas e práticas, em matéria de direitos fundamen-
tais sociais, como as diferenças entre princípios e regras, 
a estrutura e a justiciabilidade desses direitos, o mínimo 
existencial, a reserva do possível, restrições orçamentárias 
decorrentes do novo regime fiscal, dentre outros tópicos.

O presente texto se encontra em um ponto médio deste 
itinerário entre teoria e prática, pois discute a utilização da 
teoria de Ronald Dworkin pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em matéria de direitos sociais. Escolheu-se trabalhar 
com Dworkin porque este autor é um divisor de águas no 
campo da teoria do direito, como se verá adiante, especial-
mente por sua distinção entre regras e princípios e sua cons-
trução do Direito como integridade. A ideia de integridade 

Capítulo 3
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é empregada frequentemente em análises acadêmicas, mas 
também em decisões judiciais, já que informa como a juris-
prudência funciona (ou deveria funcionar).

Neste particular, também o STF é reconhecido por 
socorrer-se dos conceitos dworkinianos ao decidir. Esta 
constatação pode ser comprovada através de uma rápida 
pesquisa pelo nome do autor no site da Corte, são 44 men-
ções em acórdãos, fora as decisões monocráticas, informati-
vos, dentre outras. Esta utilização do jusfilósofo americano 
é sintomática de algo que a doutrina brasileira aponta há 
algum tempo: no interpretativismo dworkiniano e alexyano 
da década de 1980 estão as raízes do que convencionou-se 
chamar “neoconstitucionalismo” (GALVÃO, 2012, p. 30), 
geralmente apresentado como “paradigma” contemporâneo 
do direito constitucional10.

Contudo, quando da importação de ideias, é regra 
comezinha em Direito que se deve respeitar o contexto em 
que elas foram gestadas e adaptar o que for cabível ao con-
texto social em que serão utilizadas. Nesta tarefa, que em 
muito aproxima-se da tradução, há o risco de um emprego 
inadequado e potencialmente distorcido daquilo que o autor 
defendia originalmente. Ou mesmo de utilizar corretamente 
uma posição doutrinária que não se encaixa com o sistema 

10  Ver, por todos, Barroso (2020, p. 255-260). Esse autor é notório 
defensor de posições neoconstitucionalistas, de constitucionalização 
do direito, da insuficiência das regras e do método de subsunção e, 
principalmente, de uma postura de protagonismo judicial, chamado por 
seus críticos de ativismo judicial. Não se pretende aqui adentrar neste 
embate teórico sobre o neoconstitucionalismo, cujas minúcias podem 
ser encontradas na mencionada obra de Barroso, bem como em Ávila 
(2009) e Galvão (2012, p. 173 et seq.), críticos do Ministro. Em lugar de 
aprofundar este debate, cabe frisar a relevância de Dworkin para pensar 
o atual estágio do constitucionalismo e, dentro deste, a temática da 
concretização dos direitos sociais pela via da jurisdição constitucional. 
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normativo para o qual fora importada. Cuidados semelhan-
tes devem ser tomados quando da utilização da doutrina 
dworkiniana pela Corte Constitucional brasileira, sujeita 
aos mesmos riscos indicados acima. 

Por conseguinte, este artigo objetivou compreender 
como a ideia de Direito como integridade é empregada pelo 
STF em ações relativas a direitos sociais. Em outras pala-
vras, buscou-se entender se a Corte Suprema nacional é 
íntegra quando invoca tal ideia dworkiniana, o que implica 
dialogar com sua história institucional e com o conjunto de 
princípios informados pela Constituição, reforçando uma 
integridade jurisprudencial pré-existente, ou se, em sentido 
contrário, a utilização dessa ideia é meramente retórica e 
visa dar ares de coerência incompatíveis com a postura da 
Corte no caso concreto. 

Para tanto, empreendeu-se uma pesquisa documental 
(bibliográfica e jurisprudencial), amparada no método hipo-
tético-dedutivo, cuja hipótese inicial foi a de que o STF se 
serve da ideia de integridade para dar um verniz de coerên-
cia ao que decide, sem que essa coerência seja observada na 
construção da fundamentação decisória, isto é, fazendo um 
uso meramente retórico do autor, sem que a consistência 
jurisprudencial exigida pela teoria dworkiniana seja veri-
ficada concretamente.

Com o fim de testar a hipótese de trabalho, inicial-
mente apresentou-se em linhas gerais a teoria dworkiniana 
e as principais críticas endereçadas a ela e à sua aplicação 
no direito nacional. Em seguida, investigou-se quais as prin-
cipais análises doutrinárias sobre o objeto desta pesquisa e 
como a Corte costuma utilizar Dworkin em seus julgados 
(em quais matérias, tipos de ações e quais obras do pensa-
dor). Por último, realizou-se um estudo mais detalhado do 
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emprego da ideia de integridade no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 778.889/PE, que tratou da equiparação do 
prazo de licença adotante ao de licença gestante. Ao final, 
foram apresentadas as conclusões, em sentido contrário ao 
da hipótese inicialmente aventada. 

2 Síntese da teoria de Dworkin e elementos da 
crítica 

Esta primeira seção do texto apresenta, panoramicamente, 
uma síntese do pensamento de Dworkin e algumas críticas 
a ele e à sua utilização no direito brasileiro. Dado o curto 
espaço e a vastidão da obra dworkiniana11, tem-se o objetivo 
tão somente de situar teoricamente o autor, identificando 
contra quem e com que fim ele escrevia, bem como indicar 
algumas das principais críticas endereçadas a Dworkin e à 
apropriação do seu pensamento no cenário nacional. 

Em um primeiro momento, buscou-se explorar mais a 
fundo a matriz teórica em que Dworkin se insere (o inter-
pretativismo pós-positivista), seus adversários (o positi-
vismo hartiano, o convencionalismo e o pragmatismo) e 
as consequências práticas de compreender o direito como 
integridade, simbolizadas nas árduas tarefas do juiz Hércu-
les. Em seguida, foram abordadas as críticas internas (ende-
reçadas à própria teoria dworkiniana) e externas (dirigidas 
ao emprego desta pelos juristas brasileiros) como forma de 
antever os embates e atritos teóricos que poderiam surgir 

11  Esta sucinta apresentação utilizou como base os livros Taking 
rights seriously (levando os direitos a sério) e Law’s empire (O império 
do Direito), nos quais podem ser encontrados respectivamente as li-
nhas mestras da teoria dworkiniana (sua contraposição ao modelo de 
regras e o gérmen da teoria dos princípios) e um desenvolvimento mais 
aprofundado de sua ideia de direito como integridade.
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quando da utilização da integridade pelo STF para decidir 
casos envolvendo direitos sociais. 

2.1 Contra quem e para que Dworkin escreve? 

A obra de Dworkin possui como fio condutor a tentativa de 
atribuir significado à prática jurídica. O autor questiona o 
que há de fundamental nesta prática, isto é, qual seu obje-
tivo. Em Taking rights seriously, essa questão é apresentada 
quando Dworkin pondera que as discordâncias interpreta-
tivas existentes entre os juízes são contrapostas pela cons-
ciência de que eles têm o dever de julgar corretamente, e 
que o direito fornece respostas corretas (DWORKIN, 2010, 
p. 9). Logo, haveria um princípio unificador dessa prática 
aparentemente dispersa — sua finalidade e o dever de levar 
o Direito a sério.

É importante pontuar que Dworkin pensa o Direito em 
um sistema de common law, no qual a força gravitacional 
dos precedentes (mais especificamente da ratio decidendi em 
cada caso) é marcante, especialmente em função do dever 
de equidade, como se verá oportunamente. Além disso, ele 
é considerado um autor “interpretativista”, isto é, pós-posi-
tivista. Está mais próximo de Gadamer (em sua hermenêu-
tica filosófica) do que de positivistas de seu tempo, como 
Hart e Joseph Raz, adversários teóricos dele. Suas principais 
influências teóricas, segundo Morrison (2006, p. 495-497), 
foram John Ralws, em relação ao peso da moralidade polí-
tica e da equidade em suas obras, e Lon Fuller, em relação 
a sua Teoria do Direito propriamente dita.

Para o Interpretativismo, as divergências entre juris-
tas não dizem respeito à validade ou não de determinada 
norma, ou sobre a incidência desta (questões semânticas, 
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pré-fixadas, tipicamente positivistas), mas sim sobre a inter-
pretação, isto é, a atribuição de sentido à norma e de fun-
damentos teóricos para a decisão (JUNG, 2014, p. 8). Por 
filiar-se a esta matriz teórica, Dworkin se coloca contra o 
Positivismo em geral e ataca, em suas obras, especificamente 
o modelo de regras de Hart, entendendo-o como versão mais 
sofisticada do positivismo de seu tempo12.

Um ponto relevante para compreender a divergência 
entre Dworkin e Hart é o modo como estes teóricos con-
cebem o problema da lacuna em Direito. Para Hart, elas 
seriam colmatadas através do uso do poder discricionário 
pelos juízes, atuando praticamente como legisladores. Em 
contrapartida, Dworkin considera que o fechamento delas 
depende do manejo judicial dos princípios. Para o jusfilósofo 
americano (2010, p. 130), nos casos difíceis (lacunosos), será 
possível encontrar uma resposta juridicamente correta atra-
vés da argumentação calcada em princípios (ou de políticas 
públicas — as policies) e da estruturação de uma decisão 
capaz de proteger os direitos fundamentais básicos (ground 
rights), e que, ao mesmo tempo, mantenha a integridade da 

12  Para o jusfilósofo americano (2010, p. 23 et seq.), seriam três os 
pilares do Positivismo hartiano. O primeiro é a regra de reconhecimento 
(pedigree), que determina quais regras são válidas e quais não o são. 
O segundo é a existência do poder discricionário, decorrente da regra 
do non liquet, de acordo com a qual o conjunto de regras é coextensivo 
ao Direito e traz consigo a obrigação de decidir, ainda que existam la-
cunas, contradições ou imprecisões normativas. O terceiro é a ideia de 
que somente da norma (geral ou individual) podem nascer obrigações 
jurídicas (conforme a regra de subsunção do caso à regra, idealizada 
por Austin). Dworkin é crítico deste modelo dito “de regras” por consi-
derá-lo insuficiente para solucionar o problemático exercício do poder 
discricionário diante de lacunas, cujo fechamento seria feito, segundo 
Dworkin (2010, p. 38-39), através do manejo dos princípios.



66

atividade jurisdicional, conformadora de uma comunidade 
de princípios.

Para dar conta de solucionar esse problema, é forjado 
Hércules, um juiz imaginário, um exercício teórico promo-
vido pelo autor para pensar como procederia um jurista de 
“capacidade, sabedoria, sagacidade e paciência sobre-hu-
manas” (DWORKIN, 2010, p. 165) que efetivamente levasse 
o Direito à sério, como uma prática íntegra. O primeiro 
trabalho de Hércules seria a construção de uma teoria da 
Constituição (que englobe um estudo sobre as finalidades 
institucionais, bem como elementos de filosofia moral e polí-
tica para interpretá-las). Esta teoria servirá como parâmetro 
para avaliação das normas e decisões infraconstitucionais.

Destarte, ele precisará respeitar os limites semânticos 
estabelecidos pelos termos canônicos empregados na norma, 
isto é, não estará autorizado a ultrapassar os limites da lin-
guagem legal. Examinando o sistema de precedentes, Hér-
cules também se dará conta de que tais precedentes exercem 
uma espécie de “força gravitacional”, uma influência sobre 
os casos futuros. Esta força existe em razão da exigência de 
equidade — o imperativo de fornecer a casos semelhantes 
decisões similares, tratando igualmente os iguais e desi-
gualmente os desiguais.

 Hércules logo chegará a uma segunda conclusão: as 
práticas de precedentes demandam que a interpretação da 
argumentação neles tecida não poderá ser feita de maneira 
fragmentária e, ao contrário, devem ser compreendidas em 
sua totalidade. Caberá então a Hércules a tarefa de construir 
“uma ponte entre a justificação geral da prática do prece-
dente, que é a equidade, e sua própria decisão sobre o que 
essa justificação geral requer em um caso difícil específico” 
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(DWORKIN, 2010, p. 181). Isto é, deve tratar o Direito como 
uma teia inconsúltil (sem costuras, contínua). 

Segundo Jung (2014, p. 8), Dworkin concebe o exercício 
de interpretar e aplicar o Direito como o de compreensão 
de práticas sociais, dando conta de uma dupla exigência — 
deve concomitantemente atender aos traços fundamentais 
do objeto (escutar o texto) em sua história institucional (tra-
dição jurisprudencial), mas sem perder de vista sua melhor 
interpretação no presente (amoldar o texto ao contexto). 
Assim, Dworkin se mostra contrário às pretensões de algu-
mas vertentes positivistas de neutralidade e objetividade, 
pois interpretar é valorar (interpretação construtiva), mas 
de modo não solipsista, como adverte Streck (2018, p. 433), 
fazendo justiça à Hércules. 

Como visto, o papel de Hércules ao construir a teia 
inconsútil do direito é o de conciliar o passado (a tradição 
jurisprudencial e doutrinária) e o presente (caso sub judice), 
deixando ganchos para a continuidade deste processo no 
futuro. Assim, Hércules deve “impor ordem à doutrina — 
deve dar sentido ao passado de modo que o projeto possa 
ser reinterpretado e revitalizado no futuro” (MORRISSON, 
2006, p. 518). Deste modo, a prática jurídica se assemelha à 
construção de um romance em cadeia, uma espécie de nar-
rativa incessantemente continuada. Quando juízes decidem, 
devem escrever novos capítulos deste romance, conciliando 
os deveres de respeitar o que foi escrito anteriormente e de 
inovar, conforme se mostrar necessário (pois cada caso e 
cada decisão são inéditos). 

Para julgar, existem outras duas posturas que Dwor-
kin considera inadequada e contra as quais se coloca13 — o 

13  Ver capítulos IV e V de Law’s Empire (DWORKIN, 1999, p. 141-212). 
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Convencionalismo (segundo o qual o sentido da norma 
pode ser convencionado pela tradição, como faz o Positi-
vismo hartiano, por exemplo), que engessa o movimento 
do Direito; e o Pragmatismo (que orienta o juiz a decidir da 
melhor forma possível, considerando os objetivos comuni-
tários, como em Bentham), que é perigoso por permitir o 
ativismo judicial, a invasão da competência do legislativo 
e por justificar violações a direitos instituídos.

Como terceira via entre o convencionalismo e o prag-
matismo, Dworkin propõe que Hércules deva buscar sempre 
maximizar a integridade, moralidade interna do Direito. A 
integridade informa que

as proposições de direito são verdadeiras se constarem 
(ou decorrerem) dos princípios de justiça, equidade e pro-
cesso legal justo que fornecem a melhor interpretação 
construtiva da prática jurídica da comunidade” (MOR-
RISON, 2006, p. 520). 

Assim, visando podar estes dois excessos, o Direito 
como integridade proposto por Dworkin (1999, p. 271) 
orienta o julgador a reconstruir o sentido estabelecido no 
passado (pelo precedente judicial ou pela norma legislativa) 
ao futuro da comunidade, passando inevitavelmente pela 
solução do caso concreto que se exige no presente, cons-
truindo, deste modo, um romance em cadeia (ou, como seria 
mais preciso falar, um eterno work in progress). Aqui, é feita 
uma ponte entre o Direito e a moralidade política, já que a 
decisão íntegra exige que se tenha em conta a principiologia 
de uma dada comunidade política. 

É possível extrair algumas consequências práticas das 
lições dworkinianas sobre considerar o Direito como algo 
além do modelo de regras de Hart, assim como sobre seu 
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rechaço ao Pragmatismo e o Convencionalismo como pos-
turas decisórias em nome da postura hercúlea de tratar o 
direito como integridade, decidindo como quem escreve 
romances em cadeia. Para Campos e Ardisson (2013, p. 257-
262), essas consequências podem ser traduzidas na imposi-
ção judicial de dois testes às respostas jurídicas possíveis a 
determinado caso concreto.

O primeiro seria o de adequação. Deve o juiz questio-
nar se as respostas possíveis e suas respectivas justificativas 
são adequadas, isto é, se permitem a manutenção da integri-
dade e a coerência da comunidade de princípios. O segundo 
é o de conteúdo ou justificação, que implica questionar: 
cotejando-se os argumentos presentes e os precedentes, qual 
seria o melhor direito à luz da equidade14, da justiça e do 
devido processo legal? (CAMPOS; ARDISSON, 2013, p. 258). 

Assim, julgar de forma íntegra exige uma atenção con-
tínua e dividida entre o passado jurisprudencial e legislativo, 
a comunidade de princípios, o caso concreto levado à Corte 
e o futuro do Direito. Em termos de direitos sociais, isto 
significa que os magistrados também deverão estar com-
prometidos com o projeto político e social estabelecido pela 
Constituição, o que inclui respeitar e maximizar, dentro de 
suas atuações funcionais e âmbitos de competência, o grau 
de efetivação desses direitos.

14  Equidade, em Dworkin (2010, p. 176), refere-se à força gravitacional 
dos precedentes na Common Law¸ derivada da necessidade de tratar 
casos semelhantes de igual forma. Trata-se de uma lição similar a do 
brocardo latino Ubi eadem ratio ibi eadem jus (também encontrado como 
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio), é dizer: onde houver o mesmo 
fundamento, haverá o mesmo direito (ou onde houver a mesma razão, 
haverá a mesma disposição), geralmente mencionado para explicar o 
raciocínio analógico em direito. 
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2.2 Críticas em dois patamares

Após uma sucinta apresentação da Teoria do Direito de 
Dworkin, cabe discutir algumas das principais críticas ende-
reçadas a este autor. Vale destacar que a ideia de integridade 
é contestada em dois patamares distintos: o da consistência 
da teoria dworkiniana propriamente dita (críticas internas) e 
o da validade desta teoria para pensar e decidir nos quadros 
do Direito brasileiro.

O primeiro grupo de críticos questiona se o Direito 
como integridade seria uma teoria descritiva ou deontoló-
gica, isto é, ela diz o que o Direito é ou como Dworkin gos-
taria que ele fosse? O segundo grupo interroga se, mesmo 
considerando-a como descritiva, se essa teoria seria capaz 
de explicar o funcionamento do Direito brasileiro, especial-
mente o modo como os magistrados decidem. Em outras 
palavras, as críticas externas questionam se o Direito brasi-
leiro se aproxima do ideal de integridade e é capaz de repre-
sentá-lo. Considerou-se importante debater as críticas em 
ambos os patamares como forma de antever os problemas 
teóricos e práticos que poderão ser encontrados na posterior 
análise de julgados.

2.2.1 Críticas à Dworkin e à ideia de integridade

A teoria dworkiniana suscita críticas em volume pro-
porcional à repercussão que alcançou e à relevância que 
seus defensores lhe atribuem. Neste primeiro bloco de crí-
ticas (internas), este artigo destaca as análises segundo as 
quais o Direito como integridade é uma teoria prescritiva, 
não descritiva. Isto é, ela diz o que o direito deve ser (ou 
como devem agir os juízes), mas não o que o Direito é (nem 
como efetivamente agem os magistrados).
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Esta crítica não passou desapercebida aos olhos 
de Dworkin, que já na introdução do seu Taking Rights 
Seriously advertia que “uma teoria geral do direito deve 
ser ao mesmo tempo normativa e conceitual” (2010, p. VIII), 
reconhecendo serem complexas as interdependências entre 
as duas partes dessa teoria geral. Segundo esse autor, a parte 
normativa deve cuidar de aspectos técnicos-jurídicos, como 
a estrutura das normas e os modos de aplicá-las, enquanto 
a parte conceitual trataria de problemas mais abstratos, no 
campo da teoria política e moral, como a questão da legiti-
midade (DWORKIN, 2010, p. IX-X). 

Portanto, o próprio autor demonstrava ter ciência deste 
duplo caráter da Teoria do Direito, que deveria dar conta 
de descrevê-lo, mas, ao fazê-lo também estaria a indicar 
como o Direito deve ser. Assim, Ontologia e Deontologia 
confundem-se, amalgamadas em um problema considerado 
central nas Ciências Sociais em geral e na Ciência do Direito 
em particular, como se percebe na crítica epistemológica de 
Warat ao senso comum teórico dos juristas15.

Nesta ordem de ideias, discutir em abstrato se teo-
rias em Direito podem ser descritivas (ontológicas) ou se 

15  Segundo Rodrigues, Grubba e Heinen (2014, p. 241 et seq.), Warat 
identificou em seus estudos de semiologia analítica uma dupla função 
das definições jurídicas (descritiva e prescritiva). Para o jusfilósofo ar-
gentino, costuma ocorrer uma normatização de expectativas no direito 
através da transformação de descrições (que são falseáveis, em sentido 
popperiano) em prescrições (cujo valor de verdade ou falsidade não é 
discutível, mas tão somente sua validade formal). Esta falácia norma-
tivista seria a responsável por apresentar a deontologia jurídica como 
uma ontologia natural, lógica, racional e inquestionável, expurgada de 
impurezas ideológicas e assepticamente técnico-normativa. Esta análi-
se waratiana é interessante por evidenciar que nas próprias pretensões 
de objetividade da ciência do direito podem ser observadas as tensões 
entre a ontologia e a deontologia neste campo teórico. 



72

somente têm poder prescritivo (deontológico) conduziria 
a reflexão a aporias epistemológicas, motivo pelo qual res-
tringiu-se a discussão à teoria dworkiniana do Direito como 
integridade. Ela é capaz de descrever a realidade empírica 
do Direito? Ou funcionaria apenas como uma idealização de 
como juristas em geral (e juízes, em particular) devem atuar? 
Para compreender adequadamente tais questões, deve-se 
ter em conta o pano de fundo político em que a Teoria do 
Direito de Dworkin se insere. 

Inicialmente, é preciso lembrar, como ensinado por 
Morrison (2006, p. 496), que “o projeto de Dworkin é em 
parte defensivo — uma tentativa de revitalizar a legalidade 
liberal em face dos desafios que se abateram sobre as socie-
dades ocidentais a partir da década de 1970 — e em parte 
inspirador — uma tentativa de fornecer uma ‘moralidade 
de aspiração’” (a integridade de uma comunidade de prin-
cípios). Trata-se, portanto, de uma Teoria do Direito liberal, 
que pressupõe a possibilidade de construção de consensos 
sociais amplos e duradouros.

Morrison (2006, p. 521) situa Dworkin como um teórico 
insider do Direito, portanto, relativamente avesso às preo-
cupações dos chamados outsiders, sobretudo dos Sociólo-
gos e Marxistas em geral. Sua teoria pressupõe a natureza 
não problemática do cotidiano e a existência de respostas 
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corretas no mar de divergências concretas16. Em quaisquer 
de suas faces (descritiva ou prescritiva), o Direito como 
integridade exige argumentação por sua crítica à verdade 
factual (interpretativismo), ainda mais necessária em seu 
lado prescritivo.

Assim, boa parte das críticas dirigidas ao poder des-
critivo da teoria dworkiniana partem desta divergência 
fundamental acerca dos limites e possibilidades do con-
senso social. Para seus críticos, “a Integridade, tal como 
proposta por Dworkin, é uma prosopopeia, que dá à socie-
dade uma característica humana — a própria integridade” 
(MACHADO, 2014, p. 614). Nesse sentido, a integridade 
representa também (e sobretudo) um ideal a ser perseguido 
e um conselho de que os juízes devem agir como Hércules, 
de maneira íntegra e levando os direitos a sério. Como dito 
pelo próprio Dworkin:

Aceitamos a integridade como um ideal político porque 
queremos tratar nossa comunidade política como uma 
comunidade de princípios, e os cidadãos de uma comuni-
dade de princípios não têm por único objetivo princípios 
comuns, como se a uniformidade fosse tudo que desejas-
sem, mas os melhores princípios comuns que a política seja 
capaz de encontrar. A integridade é diferente da justiça e 

16  Surgem questionamentos interessantes a partir desta constatação, 
como os feitos por Machado (2014, p. 614): “A questão que surge daí é: 
estaria Dworkin sendo negligente com a dimensão social do dissenso, 
ou, pelo contrário, são dimensões pós-modernas, multiculturalistas, 
marxistas e feministas que, por sua vez, são negligentes com a questão 
do consenso? Se se reconhece que ambas as dimensões se fazem pre-
sentes em qualquer comunidade política, com qual das duas o Direito 
estaria mais diretamente relacionado?”. Tais perguntas foram trazidas 
apenas para dar uma dimensão da complexidade deste embate entre as 
matrizes teóricas modernas e pós-modernas, sem qualquer pretensão 
de respondê-las aqui, pois exigiriam um trabalho à parte. A respeito 
desse embate, vale consultar Morrison (2006). 
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da equidade, mas está ligada a elas da seguinte maneira; a 
integridade só faz sentido entre pessoas que querem tam-
bém justiça e equidade (DWORKIN, 1999, p. 314).

Nota-se que a integridade é o elemento central de cons-
tituição do sonho do império do Direito, uma prescrição de 
como o Direito deveria ser dentro de uma comunidade de 
princípios, que aceite pactuar consensos pautados na equi-
dade e no dever de tratar a todos como merecedores de igual 
consideração (como exige o pensamento liberal). Segundo 
Morrison (2006, p. 534), Dworkin fornece a integridade 
como a ética do Direito, como um ideal e uma aspiração 
para a prática jurídica. Contudo, para Rodriguez:

A tipologia deste autor [Dworkin], ao propor um modelo 
normativo da atuação judicial com as feições do “direito 
como integridade”, que projeta uma imagem muito clara 
do que deva ser uma “boa juíza” ou um “bom juiz”, difi-
culta a descrição da argumentação como ela efetivamente 
se dá, pois tenderá a considerar que argumentos fora 
do padrão fixado por ele são juridicamente incorretos 
ou simplesmente patológicos. [...] Dworkin pratica um 
modo de pensar essencialmente conservador, que tende 
a naturalizar em um modelo “exemplar” a percepção do 
que seja (e deva ser) o direito, a racionalidade judicial e 
a atuação dos juízes (RODRIGUEZ, 2013, p. 16-17, sem 
colchetes no original). 

Seguindo o raciocínio acima exposto, é possível ir além 
na crítica à Dworkin: sua teoria do Direito como integridade, 
por melhores que possam ser suas intenções, não somente 
seria incapaz de descrever o Direito como ele é, como tam-
bém dificultaria que se compreenda como a jurisdição e 
a prática judicial efetivamente funcionam. Em síntese, é 
como se o excesso de idealismo na prescrição atrapalhasse 
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a capacidade descritiva do intérprete ou cientista que toma 
a teoria dworkiniana como pressuposto analítico. 

Apesar disso, fazendo justiça a Dworkin, Rodriguez 
(2013, p. 219-225) aponta que o jusfilósofo americano teve o 
mérito de colocar as perguntas centrais da Teoria do Direito 
em seus devidos eixos, mostrando que as divergências entre 
juristas decorrem de questões de Direito (e não de meras 
discordâncias fáticas). Esta constatação reforça a consciên-
cia da importância de Dworkin para pensar teoricamente o 
Direito contemporâneo, o que conduz ao segundo degrau 
de críticas acerca da compatibilidade entre o pensamento 
dworkiniano e o Direito brasileiro, tema do próximo tópico.

2.2.2 Críticas à utilização deste autor pelo direito 
brasileiro

Como visto, Dworkin escreve em uma tradição jurí-
dica de Common Law, na qual a força do stare decisis e da 
gênese jurisprudencial do Direito são muito mais marcantes 
do que no sistema de Civil Law brasileiro. As diferenças 
entre ambas as tradições foram mitigadas recentemente 
com a inserção, no Direito nacional, de mecanismos como 
a súmula vinculante, o Incidente de Resolução de Deman-
das Repetitivas, os julgamentos de casos com Repercussão 
Geral, dentre outros exemplos de decisões com eficácia erga 
omnes direta ou indireta. Estas mudanças processuais impli-
cam atribuir à jurisdição um papel cada vez mais destacado 
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na produção do direito, mitigando as distinções entre os 
sistemas jurídicos17.

Ainda assim persistem as dúvidas sobre a compatibi-
lidade entre a teoria de Dworkin e o solo brasileiro. Viu-se 
com Barroso (2020) que o interpretativismo dworkiniano 
está na base do chamado Neoconstitucionalismo, que avoca 
a si o papel de paradigma dominante no Direito contem-
porâneo. Há diversos exemplos concretos que ajudam a 
visualizar a penetração das ideias de Dworkin no mundo 
jurídico e o mais conhecido deles é distinção entre regras 
e princípios. 

Dada a vastidão da teoria dworkiniana, optou-se por 
problematizar especificamente a compatibilidade da ideia de 
Direito como integridade. Isso conduz à seguinte pergunta: 
o Direito nacional, tal qual construindo pelos tribunais, é 
íntegro? Melhor colocando: ele se aproxima ou se afasta 
do ideal de integridade de Dworkin? Caso se aproxime, as 
críticas teóricas elaboradas na seção anterior terão menos 
impacto sobre a importação do autor para ajudar a compor 
as decisões do STF, pois a integridade servirá, mesmo que 
com ressalvas, para ajudar a entender o funcionamento das 
Cortes brasileiras. Caso se afaste, o efeito será o oposto, 
podendo haver embaçamento da análise. 

Na seção 2.1, viu-se que a integridade exige uma 
escuta atenta dos textos normativos e da história institu-
cional do órgão decisório (seus precedentes), bem como 

17  Um exemplo concreto da influência do pensamento dworkiniano 
no ordenamento jurídico nacional pode ser encontrado no art. 926 do 
CPC/2015, segundo o qual os tribunais deverão manter íntegras, está-
veis e coerentes suas respectivas jurisprudências, uniformizando-as. 
É a partir deste e de outros dispositivos que parte da doutrina nacional 
passou a falar em sistema de precedentes à brasileira, seja de forma 
elogiosa ou crítica.
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uma preocupação com valores como equidade e justiça e a 
responsabilidade de quem decide como quem escreve um 
romance em cadeia (preocupado com o passado, o presente 
e o futuro do Direito). Tratar o Direito como teia incon-
sútil, como quis Dworkin, exige uma alta carga dialógica 
do intérprete e decisões muito bem fundamentadas, isto é, 
justificadas.

Contudo, diversas pesquisas indicam existir déficits 
argumentativos nos tribunais em geral, e no STF em parti-
cular, pois tais Cortes decidem seguindo padrões de justiça 
opinativa (RODRIGUEZ, 2013, p. 74). A justiça opinativa 
centra-se em argumentos de autoridade em lugar de preocu-
par-se com a autoridade dos argumentos. Para Rodriguez, na 
maior parte dos casos, decidir uma causa no Brasil é emitir 
uma opinião pessoal sobre qual deva ser a melhor solução 
para ela (2013, p. 76), sem preocupar-se com questões como 
coerência, história institucional, equidade e integridade, tor-
nando impossível reconstruir a ratio decidendi do Tribunal. 

No caso do STF, como demonstram Vojvodic, Machado 
e Cardoso (2009, p. 34), isto ocorre porque a estrutura do 
julgamento colegiado, como configurada atualmente, não 
exige que se redija um pronunciamento comum (voto único, 
ou majoritário, ainda que acompanhado de votos divergen-
tes), deixando espaço para que cada julgador decida como 
preferir. Portanto, a própria estrutura institucional dificulta 
a formação de decisões íntegras e preocupadas em construir 
razões decisórias que deem ao Direito a integridade que 
Dworkin demanda. 

O déficit de fundamentação pode ser percebido com 
clareza na aplicação de princípios ou conceitos com alto 
grau de abstração pelas Cortes Superiores, como apontam 
os estudos de Sarlet e Rosa (2015), sobre a invocação do 
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conceito de “mínimo existencial” pelo STF e STJ, e Sundfeld 
(2009), sobre a má utilização dos princípios da moralidade 
administrativa e da continuidade do serviço público pelo 
Tribunal da Cidadania.

Por conta deste déficit argumentativo e da pessoalidade 
decisória, criam-se zonas de autarquia, entendidas como 
“o espaço institucional em que as decisões não estão fun-
dadas em um padrão de racionalidade qualquer, ou seja, em 
que as decisões são tomadas sem fundamentação” (RODRI-
GUEZ, 2013, p. 69). Não é preciso levar a análise a suas últi-
mas consequências para perceber que o padrão operacional 
da jurisdição brasileira, em grande medida e não raras vezes, 
mostra-se avesso ao ideal teórico de Dworkin de jurisdição 
íntegra, equânime e coesa. 

Não obstante, o fato de a práxis da jurisdição consti-
tucional brasileira afastar-se do ideal dworkiniano de inte-
gridade não significa que a ideia de integridade não possa 
ser invocada pelo STF com o propósito de conferir maior 
coerência ou melhor fundamentação às suas decisões. Por-
tanto, apesar das falhas da teoria de Dworkin em descrever 
o funcionamento do Direito nacional, a utilização de sua 
doutrina pelos juízes brasileiros é uma realidade, como dis-
cutido nos tópicos a seguir, e deverá ser investigada como 
tal.

3 Dworkin no STF: um amicus curie?

Após uma breve apresentação do pensamento de Dworkin e 
de algumas críticas que lhe são dirigidas, esta seção discute 
dois pontos. O primeiro deles, elaborado a partir de uma 
pesquisa bibliográfica de revisão de literatura, visou analisar 
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o que se costuma escrever sobre a relação entre a teoria de 
Dworkin e a atuação do STF.

Em geral, os artigos sobre o assunto realizam uma aná-
lise de determinada decisão da Corte à luz do Direito como 
integridade, ou discutem em abstrato como devem decidir 
os juízes que seguirem esta linha. Nenhum dos estudos con-
sultados trabalhou empiricamente a invocação da ideia de 
integridade em decisões, como proposto neste texto, o que 
desvela uma importante lacuna científica a ser preenchida. 

 No segundo ponto debatido é como o autor costuma 
ser empregado pelo STF. Para compreender esta questão, 
empreendeu-se um estudo quantitativo de julgados da 
Corte, como detalhado adiante.

3.1 O que costuma ser escrito sobre o tema? 

Para saber quais pesquisas costumam ser feitas sobre a cor-
relação entre a teoria dworkiniana (especialmente a ideia 
de Direito como integridade) e a atuação do STF, mapeando 
as abordagens mais frequentes, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica e um levantamento de artigos através da pla-
taforma do Google Acadêmico, utilizando como buscadores 
as expressões “Dworkin STF” e “Integridade STF”. Após 
a filtragem temática, foram selecionados os dez trabalhos 
sobre o tema com maior número de citações, isto é, de men-
ções em outras pesquisas. 

O levantamento bibliográfico feito, a partir deste banco 
de artigos, mostrou que as análises sobre a relação entre 
Dworkin e a Corte costumam gravitar em torno de dois 
eixos. O primeiro consiste em abordagens abstratas sobre 
o que a integridade exige dos juízes e tribunais em geral. O 
segundo reúne pesquisas baseadas em casos concretos, que 
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objetivaram realizar uma leitura dworkiniana de determinado 
caso ou decisão proferida pelo Tribunal. Em linhas gerais, 
estas pesquisas questionaram se determinada decisão respei-
tou ou não a exigência de integridade trazida por Dworkin.

Dentro do primeiro eixo, pode ser enquadrado o estudo 
de Campos e Ardisson (2013), que investigou como deveria 
ser decidido o caso sobre a constitucionalidade do aborto 
à luz do Direito como integridade. Embora cheguem a 
mencionar a ADPF 54, na qual o STF discutiu a questão 
do aborto de fetos anencefálicos, esses autores preferiram 
tratar de um caso hipotético e abstrato do questionamento 
do aborto em geral. Aqui também se encaixa a pesquisa de 
Lima (2015), na qual se investiga como deveria ser decidido 
o Recurso Especial nº 1.334.488/SC, relativo à desaposenta-
ção, utilizando-se a teoria dworkiniana.

Outra abordagem abstrata foi a realizada por Cunha 
Filho (2013), cuja pesquisa procurou saber se a atuação do 
STF estaria mais próxima da teoria da justiça de Dworkin, 
de Nozick ou de Rawls. Apesar deste estudo ter empregado 
método indutivo e, ainda, partido da análise de casos con-
cretos relativos à concessão de medicamentos de alto custo 
pela Corte, a reflexão proposta pelo autor é abstrata, dada 
a generalização feita no texto18. 

18  O autor concluiu que o STF “não possui nenhuma teoria da justiça, 
no sentido de que não possui critérios claros, coerentes e equânimes 
para promover uma adequada distribuição de recursos. Com efeito, suas 
decisões parecem gerar, nesse plano distributivo, resultados quase que 
totalmente arbitrários, incompatíveis com qualquer concepção de justiça 
que denote um mínimo de solidez” (CUNHA FILHO, 2013, p. 194). Embora 
a jurisprudência sobre a concessão de medicamentos de alto custo tenha 
dado uma guinada recente que invalida em parte as conclusões do estu-
do citado (vide, por exemplo, o informativo 969 do Tribunal), a indefinição 
quanto à adoção de critérios para concessão de medicamentos à época 
se mostra como mais um indício do exercício da justiça opinativa. 
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No segundo eixo estão inseridos os seguintes trabalhos: 
a) Bunchaft (2012), que analisou o julgamento da ADPF 
54 à luz da teoria do Direito como integridade; b) Loren-
zetto, Sobral e Barbieri (2019), que refletiram sobre a decisão 
tomada no RE 878.694/MG (sobre os direitos sucessórios do 
companheiro); c) Maués (2015), sobre o reconhecimento da 
união estável entre casais homoafetivos na ADI nº 4.277; d) 
Monteiro e Treccani (2019), sobre a tese do marco tempo-
ral da ocupação quilombola nos autos da ADI nº 3.239 e e) 
Berwig (2015), que investigou o decidido no RE nº 608.482/
RN em um caso envolvendo a anulação de provas em um 
concurso público. 

Todas as pesquisas sobre casos concretos, com exce-
ção do estudo de Monteiro e Treccani (2019), chegaram 
a conclusões semelhantes ao analisar decisões distintas, 
indicando que o STF havia fornecido a resposta correta, isto 
é, decidido conforme a exigência de integridade, em cada 
caso. Os autores geralmente apontaram o manejo e a ten-
tativa de conciliar princípios colidentes como sinalizadores 
desta correição decisória, destacando que as decisões foram 
proferidas em casos difíceis, para os quais o ordenamento 
jurídico não fornecia previamente soluções adequadas. O 
caso do aborto e da união estável homoafetiva são bons 
exemplos dessa afirmação. 

Outro elemento comum a estas pesquisas sobre a inte-
gridade em casos concretos é que tais casos trataram de 
temas relativos aos direitos de liberdade, em sua maioria, 
como a liberdade para interromper a gestação (aborto), 
constituir família com alguém do mesmo sexo (união estável 
homoafetiva), direitos sucessórios do companheiro, dentre 
outros. Para além deste temário, foram encontrados dois 
estudos de caso em matéria de direitos sociais, o de Teixeira 
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(2018), sobre a integridade na decisão da ADC 41 (em que 
se decidiu pela constitucionalidade das cotas raciais em 
concursos públicos federais), e de Silvério (2019), sobre a 
argumentação do STF no julgamento do RE nº 658.312/
SC, referente à discriminação positiva de gênero em leis 
trabalhistas (especificamente sobre o intervalo adicional 
concedido às mulheres em jornada extraordinária estabe-
lecido pelo art. 384 da CLT). 

Esta revisão bibliográfica panorâmica permitiu inferir 
duas conclusões. A primeira delas é que as análises dou-
trinárias sobre a integridade em decisões isoladas do STF 
possuem uma tendência elogiosa quanto à postura da Corte, 
já que em somente um dos sete estudos de caso consultados 
foram apresentadas críticas mais contundentes à integridade 
da decisão. Esta inferência inicial vai de encontro à cons-
tatação da existência de déficits argumentativos, zonas de 
autarquia e padrões de justiça opinativa problematizados 
na seção 1.2.2. 

A segunda conclusão extraída informa que nenhuma 
das pesquisas tratou diretamente do tema proposto neste 
artigo, a saber: a coerência entre a invocação da ideia de 
integridade pelo STF e a integridade da fundamentação deci-
sória nos casos em que ocorreu essa invocação. Em outras 
palavras, ninguém havia demonstrado interesse em saber 
se o STF é íntegro quando fala em integridade, ou se guarda 
coerência entre o dito e o feito nesses casos. Esta lacuna 
científica, bem como a contradição apontada na inferência 
anterior, reforçam a compreensão da necessidade da inves-
tigação aqui proposta. 

Essa investigação foi feita em duas etapas: uma pes-
quisa exploratória, detalhada no tópico a seguir, e um estudo 
de caso envolvendo um caso sobre direito social à cobertura 
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previdenciária (a equiparação do prazo de licença adotante 
ao de licença gestante), decidido no RE nº 778.889/PE e que 
é objeto de análise na terceira parte deste artigo. 

3.2 Em quais tipos de julgado o autor costuma ser 
citado?

Este tópico apresenta uma pesquisa exploratória (quantita-
tiva) sobre as menções a Dworkin pelo STF. Para mapear as 
menções, inicialmente realizou-se uma busca pelo nome do 
autor através do mecanismo de pesquisa de jurisprudência 
do endereço eletrônico do Tribunal19. Essa busca resultou 
em 44 acórdãos, dentre eles seis casos com Repercussão 
Geral e dois relativos a questões de ordem, bem como em 
42 decisões monocráticas. Como o objetivo foi mapear as 
menções feitas pelo plenário da Corte, foram recolhidos 
como material de análise apenas os 44 acórdãos.

Em seguida, foi feita a catalogação das decisões sele-
cionadas e o tratamento de dados seguindo três eixos ana-
líticos: a) de qual matéria a decisão tratou? (direitos de 
liberdade e políticos ou direitos sociais?); b) em quais tipos 
de ação o autor foi utilizado? (de controle concreto de cons-
titucionalidade, controle abstrato de constitucionalidade 
ou outras ações de competência originária da Corte?) e c) 
quais obras de Dworkin foram utilizadas pelos Ministros? 

Após o tratamento dos dados, foram obtidos os resulta-
dos relatados a seguir. Quanto ao primeiro eixo, verificou-se 
uma preponderância de menções a Dworkin em julgados 
referentes a direitos de liberdade (incluídos aqui liberdades 

19  Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search. 
Acesso em 17/03/2021. 
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civis e políticas)20. Foram 36 acórdãos em casos envolvendo 
liberdades e apenas 08 em matéria de direitos sociais. Essa 
preponderância poderia decorrer da própria tradição polí-
tica em que a Teoria do Direito de Dworkin se insere, já 
que, como visto, trata-se de uma teoria liberal e que prima 
pela maximização das liberdades democráticas. Contudo, 
considera-se não haver elementos suficientes para susten-
tar esta hipótese por ora, já que a correlação apontada não 
necessariamente é indicativa de uma causalidade.

No segundo eixo, quanto aos tipos de ação, observou-se 
uma prevalência de decisões em sede de controle concen-
trado de constitucionalidade, totalizando 25 acórdãos, 
seguidas de 14 ações diversas de competência originária 
da corte21 e de apenas 05 ações de controle difuso (Recursos 
Extraordinários). Estes dados não permitem uma inferência 
conclusiva sobre a influência de Dworkin, embora sejam 
um claro indicativo que se trata de um autor amiúde invo-
cado para discutir questões constitucionais, área na qual 

20  Foi inserido na categoria “liberdade” todo julgado que não tratava 
diretamente de direitos sociais, entendidos conforme o conceito de 
SILVA (2014, p. 286), e concentrados no rol não exaustivo do art. 6º da 
CRFB/88). Não se ignora aqui a existência de implicações mútuas entre 
os direitos de liberdade e os sociais, até porque em alguns julgados é 
difícil definir de forma estanque a matéria trabalhada. Como exemplo, 
tome-se a ADPF 457, em que se declarou inconstitucional uma lei mu-
nicipal que proibia tratar de “ideologia de gênero” em escolas de ensino 
básico. Nesse caso, a liberdade de cátedra e o direito social à educação 
(em sua dimensão substantiva) estão profundamente conectados. A 
despeito disso, por razões metodológicas, adotou-se a categorização 
aqui exposta visando ter uma noção mais precisa dos julgados relativos 
aos direitos sociais, tema deste estudo. 

21  Nesta categoria foram reunidas ações que não tratavam diretamen-
te de controle de constitucionalidade, como mandados de segurança, 
habeas corpus, reclamação, ações penais, inquéritos, dentre outros. 
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confluem temas de filosofia moral e política, tão debatidos 
pelo jusfilósofo americano. 

No terceiro eixo, relativo às obras citadas, o livro com 
maior número de menções pelo STF foi Freedom’s Law: the 
moral Reading of the american constitution (O direito da 
liberdade: a leitura moral da Constituição americana), com 
21 menções. Em seguida, aparece o clássico Taking rights 
seriously (Levando os direitos a sério), com 14 menções, na 
qual são apresentados os fundamentos da Teoria do Direito 
dworkiniana (inclusive do Direito como integridade e do 
romance em cadeia, como visto). Em terceiro lugar está 
a obra SovereignVirtue: theory and practice of equality (A 
virtude soberana: teoria e prática da igualdade), com seis 
menções. Law’s empire (O império do direito), no qual 
Dworkin aprofunda sua ideia de integridade, contou com 
quatro menções, seguido por A matter of principle (Uma 
questão de princípio) e Justice for Headgehogs (A raposa e 
o porco-espinho: justiça e valor), citada duas vezes. Outras 
obras somaram quatro menções22.

Estes dados são condizentes com o que se verificou 
acerca dos tipos de processos em que Dworkin é invocado 
pelos membros da Corte, majoritariamente relativos a 
direitos de liberdade. Surpreendentemente, a obra em que 
o autor discorre de maneira mais extensa sobre integridade 
(Law’s empire) não é muito citada pelos Ministros para fun-
damentar seus votos, o que indica que talvez a doutrina 
nacional atribua uma importância muito maior a esta ideia 
do que o faz a jurisprudência.

22  Estas obras foram Religion Without God (Religião sem Deus), The 
devastating decision (A decisão devastadora, um artigo de jornal), Rights 
as trumps (Direitos como trunfos, artigo em obra organizada por Wal-
drom) e Justice in Robes (a Justiça de toga).
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Nesse sentido, é importante lembrar que a mera cita-
ção a determinado autor não necessariamente agregará 
valor argumentativo à decisão, que deverá justificar o uso 
da referência doutrinária ou demonstrar a adequação da 
ideia ao caso concreto como meio de evitar a reprodução 
de padrões de justiça opinativa e a criação de zonas de 
autarquia (RODRIGUEZ, 2013, p. 60-70). Assim, permanece 
a pergunta: o STF é integro quando fala de integridade (em 
matéria de direitos sociais, ao menos)? Para tentar respon-
dê-la, explorou-se mais de perto o acórdão do julgamento 
do RE 778.889, cuja análise será detalhada na seção a seguir.

4 O STF é íntegro quando menciona a integridade? 
Análise do RE nº 778.889

O Recurso Extraordinário nº 778.889/PE, julgado pelo STF 
em março 2016, foi escolhido por dois motivos. Em primeiro 
lugar porque a ideia de integridade dworkiniana em maté-
ria de direitos sociais é trabalhada nele. E, adicionalmente, 
porque houve neste caso o reconhecimento de Repercussão 
Geral, conferindo de certo modo uma eficácia transcenden-
tal à decisão, elemento que pode contribuir para uniformiza-
ção da jurisprudência e construção da integridade advogada 
por Dworkin nos quadros do romance em cadeia.

O caso tratou da equiparação da licença-adotante à 
licença-gestante, nos termos do art. 7º, XVIII, da CRFB/88, 
sendo relatado pelo Min. Barroso. O recurso extraordinário 
havia sido interposto por uma adotante, servidora da Justiça 
Federal em Pernambuco, que se sentiu lesada por ter seu 
pedido de prorrogação da licença-maternidade negado em 
duas instâncias após a impetração de Mandado de Segurança 
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visando ao tutelar o direito ao prazo de 180 dias de licença, 
concedido às mães-gestantes, mas não às adotantes. 

Como narrado pelo relatório do acórdão, o juízo de 
piso (o TRF-5) havia entendido que não ocorrera violação 
ao princípio da isonomia por se tratar de situações fáticas 
diversas, já que a licença maternidade deveria mesmo ser 
mais ampla como forma de permitir a recuperação física 
da mãe biológica após o parto e viabilizar a amamentação 
(BRASIL, 2016, p. 5).

Até o julgamento do RE 778.889/PE, a licença con-
cedida às mães adotantes era de 30 dias, prorrogáveis por 
mais 15, por força do art. 210 da Lei nº 8.112/90 e do art. 
1º da Lei nº 11.770. Já o prazo de 120 dias prorrogáveis por 
mais 60, destinado às trabalhadoras celetistas em razão de 
maternidade biológica ou adotiva, está amparado no art. 7º, 
XVIII, da CRFB/88 e arts. 392 e 392-A da CLT. 

Em síntese, segundo o Min. Barroso, a questão con-
trovertida no caso seria a de saber se “a lei pode instituir 
prazos diferenciados para a licença maternidade concedida 
às servidoras gestantes e às adotantes, [... e se] entre filhos 
adotados, é legítima a diferenciação do prazo da licença em 
função da idade adotada” (BRASIL, 2016, p. 9, sem colche-
tes no original). O Relator, ao apresentar um panorama da 
legislação infraconstitucional sobre o assunto, fez questão 
de destacar as incongruências entre adotantes celetistas 
(da iniciativa privada ou empregadas públicas) e adotantes 
servidoras públicas de vínculo estatutário como indicativas 
de uma quebra indevida da isonomia (BRASIL, 2016, p. 28). 

O Min. Barroso, responsável pela menção à ideia dwor-
kiniana de integridade em seu voto, fez um amplo resgate 
dos marcos legislativos e jurisprudenciais da controvérsia, 
destacando a mudança de paradigma ocorrida a partir da 
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CRFB/88, em que se abandonou a doutrina menorista da 
situação irregular, passando-se à doutrina da proteção inte-
gral23. Também cabe mencionar que Barroso deu destaque à 
necessidade de superação do entendimento firmado quando 
do julgamento do RE 197.907, em que o STF havia decidido 
pela impossibilidade de equiparação dos prazos da licença 
adotante aos da licença gestante.

A menção à Dworkin, mais especificamente ao seu 
Law’s empire, objetivou dar destaque à ideia de que a inte-
gridade exige que se trabalhe o Direito como um contínuo 
romance em cadeia, de modo que “a decisão de cada caso 
que coloque em discussão determinado princípio deve ser 
coerente com as decisões anteriores, com as indicações do 
legislador e, ao mesmo tempo, deve fazer o direito avan-
çar”, conforme Barroso (BRASIL, 2016, p. 32). No caso em 
debate, esta construção da teia inconsútil, para o relator, 
deveria ter em conta que “todos os capítulos desta história 
avançam paulatinamente no sentido de majorar a proteção 
dada à criança adotada e de igualar seus direitos aos direitos 
fruídos pelos filhos biológicos” (BRASIL, 2016, p. 32). 

Assim, ao olhar para o passado legislativo e jurispru-
dencial, Barroso concluiu que a lei não poderia instituir pra-
zos diferenciados de licença gestante e adotante ou de suas 
prorrogações, nem estipular prazos inferiores para licenças 
nos casos de adoção tardia. Portanto, segundo o relator, 
deveria ser reconhecida a ocorrência de mutação constitu-
cional, ampliando o âmbito de proteção do art. 7º, XVIII, 
da CRFB/88, para com base nele prestar tutela isonômica 

23  Maiores detalhes sobre esta mudança podem ser encontrados na 
obra de Sposato (2017), sobre direito penal juvenil.
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às mães adotantes. Deste modo, estaria superada a posição 
anterior da Corte (BRASIL, 2016, p. 41).

Por maioria, o plenário do STF seguiu o entendimento 
do Relator, dando provimento ao recurso e declarando inci-
dentalmente a inconstitucionalidade do art. 210 da Lei nº 
8.112/90. Firmou-se a seguinte tese: “Os prazos da licença 
adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença ges-
tante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. 
Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos 
diversos em função da idade da criança adotada” (BRASIL, 
2016, p. 2). Restou vencido o Min. Marco Aurélio, que não 
vislumbrou violação à CRFB/88 no caso. Os Ministros Celso 
de Mello e Gilmar Mendes não votaram. 

Apesar de breve, a menção a Dworkin foi interessante 
porque se mostrou compatível com a argumentação tecida 
pelo Relator. O Min. Barroso procurou decidir como quem 
escreve um romance em cadeia, olhando ao mesmo tempo 
para os precedentes da Corte, a história legislativa que 
cerca a controvérsia, o caso concreto debatido no presente 
e visando deixar ganchos narrativos para os julgadores que 
virão no futuro24. 

Em razão disto, é possível afirmar que a costura dos 
argumentos no acórdão, amparados mais na autoridade 
das normas positivas do que em argumentos de autori-
dade, fugiu do padrão de justiça opinativa discutido ante-
riormente. A utilização da ideia de integridade, neste caso 
específico, serviu como amálgama teórico, dando sentido 

24  Esta preocupação com o futuro foi evidenciada no diálogo (docu-
mentado) travado entre os Min. Lewandowski e Barroso sobre a recém 
sancionada (à época) lei que majorou o prazo da licença paternidade 
para 20 dias, questão que poderia vir a ser discutida no STF futuramente 
(vide BRASIL, 2016, p. 43).
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à construção argumentativa do relator (adotada pela Corte 
como ratio decidendi) e conferindo integridade ao direito 
naquele caso específico. 

Portanto, mesmo com todos os percalços apontados 
anteriormente — as inconsistências teóricas da teoria dwor-
kiniana, as dificuldades de adaptá-la ao contexto brasileiro, 
o baixo interesse doutrinário em estudar concreta e empiri-
camente o emprego da integridade, e até o reduzido número 
de menções às obras de Dworkin que tratam diretamente 
da integridade, a análise do RE 778.889/PE demonstrou que, 
ao menos neste caso concreto, o STF foi coerente com a 
integridade dworkiniana invocada pelo Tribunal25.

5 Conclusões

Esta pesquisa buscou se servir de múltiplos aportes para 
pensar o problema proposto, que consistiu em saber como 
a ideia de Direito como integridade é utilizada pelo STF em 
matéria de direitos sociais. 

Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica sobre 
as linhas mestras do pensamento de Dworkin, com ênfase 
no Direito como integridade, bem como nas críticas a este 
autor. Viu-se como a integridade sinaliza para a necessi-
dade de o juiz decidir como quem constrói um romance em 

25  Vale mencionar que, apesar das dificuldades institucionais para 
a formação de razões decisórias claras e coerentes, como mostrado 
por Vojvodic, Machado e Cardoso (2009), essas dificuldades puderam 
ser mais facilmente contornadas no caso em análise porque somente 
foram proferidos o voto do relator, seguido pela ampla maioria dos 
ministros, e o voto vencido do Min. Marco Aurélio. Em julgamentos nos 
quais há maior pluralidade de votos (veja-se, por exemplo, os casos da 
ADPF 54 e da ADI 3510), a extração de uma ratio decidendi clara é uma 
tarefa muito mais árdua. 
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cadeia, construindo pontes entre a tradição, o caso concreto 
e o futuro da comunidade de princípios. Observou-se tam-
bém que as críticas a Dworkin se dirigem à sua fé possivel-
mente exacerbada na construção do consenso social, bem 
como indicam a inviabilidade de importar sua teoria para 
o contexto judicial brasileiro.

Em um segundo momento, o estudo realizou uma revi-
são de literatura sobre as pesquisas mais comuns acerca da 
relação entre a Teoria do Direito dworkiniana e a atuação 
do STF, trazendo em seguida uma pesquisa exploratória do 
emprego do jusfilósofo americano na jurisprudência do STF. 
Por fim, foi feito um estudo de caso a partir da análise do 
RE 778.889/PE, cuja conclusão não permitiu corroborar a 
hipótese inicial, já que, ao menos ao decidir este caso, o STF 
mostrou coerência entre a ideia de integridade invocada e 
sua postura decisória.

Em síntese, concluiu-se que a invocação da ideia de 
Direito como integridade pelo STF, em matéria de direitos 
sociais, ainda é incipiente (já que a maioria das menções ao 
autor se dá no campo dos direitos de liberdade), mas guarda 
um grande potencial teórico como forma de combater a 
cultura de justiça opinativa e de fundamentação inadequada 
de decisões que assola o Judiciário. Mesmo sendo passível 
de crítica, o ideal de integridade pode ser manejado para 
conferir maior coerência e consistência à construção judicial 
do Direito, como aliás ocorreu no caso concreto aqui estu-
dado. Ao fim e ao cabo, levar os direitos à sério, atualmente, 
exige que também se leve Dworkin a sério, ainda que para 
discordar dele. 
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Metodologia da decisão judicial: 
análise empírica da utilização do 
princípio da proporcionalidade nas 
decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho

Marcela Casanova Viana Arena

Introdução

A Carta Constitucional de 1988 é extensa em suas previsões, 
contemplando diversos direitos fundamentais, os quais, 
muitas vezes, possuem conteúdos antagônicos. A colisão 
de direitos fundamentais deve ser solucionada de forma 
justificada, de acordo com a realidade apresentada pelo caso 
concreto, para preservar a máxima efetividade de cada pre-
ceito constitucional.

Nesse contexto, a atividade decisória desempenhada 
pelo Poder Judiciário ganha especial importância, pois tem 
que realizar uma interpretação constitucional com a fina-
lidade de garantir a efetividade de direitos fundamentais 
em colisão, em uma circunstância prática. Dessa forma, o 
princípio da proporcionalidade (MICHAEL; MORLOK, 2016, 
p.356; PIEROTH; SCHLINK, 2019, p. 142; MIRANDA, 2003, 
p. 447; QUEIROZ, 2006, p. 161) deve ser um instrumento 
de justificativa das decisões judiciais, em que a decisão que 
examina a constitucionalidade de uma norma precisa ser 

Capítulo 4
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pautada em argumentos fundamentados, evitando-se con-
ceitos vagos para embasar a decisão (SANTOS, 2010).

A metodologia decisória em caso de colisão de direitos 
fundamentais desafia a aplicação do princípio da propor-
cionalidade, o qual deve ser justificado com base nos seus 
três subprincípios, quais sejam o princípio da adequação, 
princípio da necessidade e princípio da proporcionalidade 
em sentido estrito (ALEXY, 1999). Não é suficiente que o 
intérprete justifique de forma genérica a sua decisão com 
base no princípio da proporcionalidade, como sinônimo 
de medida razoável, sob pena de uma decisão pautada no 
subjetivismo. 

Diante do cenário por ora construído, questiona-se de 
que forma o princípio da proporcionalidade é utilizado pelo 
Tribunal Superior do Trabalho, aplicando-o no fundamento 
das colisões de direitos fundamentais resultantes das rela-
ções de emprego.

A partir de tal questionamento, o presente artigo tem 
como objetivo analisar a estrutura das normas constitucio-
nais e as hipóteses de superação das situações de colisão, 
a partir de uma metodologia da decisão judicial técnica, 
pautada na observação do princípio da proporcionalidade 
de forma fundamentada. Para tanto, será realizada uma 
pesquisa empírica em acórdãos do Tribunal Superior do 
Trabalho para analisar a forma como o princípio da pro-
porcionalidade é aplicado na solução de colisão de direi-
tos. A pesquisa contempla o resultado integral da busca 
por “princípio da proporcionalidade” na parte dispositiva 
dos acórdãos, os quais possuem data de publicação entre 
27.08.2010 a 17.09.2017, a partir dos quais será realizada 
análise de conteúdo. 
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2 Atividade decisória e direitos fundamentais

A atividade decisória, especialmente quando envolve direi-
tos fundamentais, é de extrema importância em um Estado 
Democrático, e deve ser pautada em decisão fundamentada, 
sob pena de nulidade, conforme art. 93, IX da Constituição 
Federal (BRASIL, 1988). 

As normas constitucionais possuem conteúdos diversi-
ficados, alguns potencialmente antagônicos, o que constitui 
motivo de tensão e desafia uma interpretação das normas 
constitucionais para solucionar o conflito e decidir, dentre 
essas, qual norma de direito fundamental é aplicável ao caso 
concreto em análise.

A CRFB consagra vários direitos fundamentais e não 
é incomum que ocorra uma colisão entre esses direitos, o 
que exige do intérprete técnicas para superar esse conflito 
quando se utiliza o princípio da proporcionalidade.

A interpretação constitucional tem caráter criativo, 
mas com a criatividade interpretativa vinculada à norma 
constitucional (HESSE, 2009). Dessa forma, cumpre analisar 
qual a metodologia adequada para realizar a interpretação 
e decisão sobre o conflito/colisão de normas de direitos 
fundamentais.

2.1 Normas de direitos fundamentais

O conceito de norma de direito fundamental, segundo 
a doutrina de Alexy (1999), é compreendido como possuinte 
de uma dupla concepção, respectivamente pelos aspectos 
forma e material. Formalmente são consideradas as normas 
asseguradas no texto constitucional submetidas a um regime 
jurídico diferenciado e, materialmente, refletem posições 
jurídicas adotadas pelo constituinte.
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O conteúdo dos direitos fundamentais não é uniforme, 
contempla diferentes perspectivas que decorreram da von-
tade política do constituinte, sendo importante destacar 
que surgem antinomias entre os direitos de liberdade e os 
direitos sociais. Isso vai ao encontro da ideia de que não 
se pode ter um fundamento inquestionável e irrefutável 
aos direitos fundamentais indistintamente, pois eles não 
conseguirão conviver simultaneamente em sua máxima 
efetividade, sendo necessária a compatibilização entre os 
conflitos de interesse (BOBBIO, 2004). 

Nesse sentido, não se deve perseguir um fundamento 
absoluto, mas sim vários fundamentos que sustentem os 
direitos fundamentais. A importância do fundamento dos 
direitos consiste no estudo e na identificação da forma e da 
situação que ele possa ser efetivado. Bobbio (2004) adverte 
que a maior preocupação não deve ser apresentar funda-
mentos para os direitos fundamentais, mas sim garantir a 
sua máxima efetividade, que sejam observados e praticados 
por todos.

Ao avançar na análise do conceito dos direitos funda-
mentais, é importante a distinção entre regras e princípios 
para estabelecer a estrutura desses direitos. Diferenciar 
regras e princípios constitui a base da teoria dos referidos 
direitos, para que se estabeleça uma teoria adequada às suas 
restrições, suas colisões e sobre o seu papel no ordenamento 
jurídico, estabelecendo possibilidades e limites da raciona-
lidade no âmbito dos direitos fundamentais (ALEXY, 1999). 

Para essa diferenciação tem-se algumas possibilidades, 
como a adoção de critérios tradicionais para a distinção 
entre regras e princípios, partindo-se da premissa de que 
tanto regrasquanto princípios são normas, pois dizem o 
dever ser. Existem muitos critérios para diferenciar as duas 
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espécies, sendo mais utilizado o critério da generalidade, no 
qual princípios são normas com alto grau de generalidade, 
enquanto as regras têm baixo grau.

Para diferenciar regras e princípios, Alexy (1999) iden-
tifica três teses doutrinárias com essa finalidade: a) que é 
inócua a tentativa de diferenciá-los, pois os critérios podem 
se confundir a depender da norma; b) a diferenciação das 
espécies de norma ocorrerá apenas em grau (por exemplo, 
o grau de generalidade); c) e, por fim, a defendida pelo pró-
prio autor, de que é possível tal diferenciação, não por grau, 
mas por uma diferença qualitativa, que define os princípios 
como mandamentos de otimização. 

Nesse sentido, os princípios como mandamentos de 
otimização são normas que ordenam que algo seja realizado 
na maior medida possível, dentro das possibilidades fáticas e 
jurídicas existentes. Nessa perspectiva, os princípios podem 
ser satisfeitos em diferentes graus, a depender do contexto 
fático e jurídico. As regras, por sua vez, não comportam 
essa gradação de satisfação, ou são satisfeitas ou não são, 
pois são normas que contêm determinações.

Com a finalidade de diferenciar regras e a teoria dos 
princípios, Alexy (1999) adota os três modelos de distinção 
(modelo puro de princípios, puro de regras e misto). De 
acordo com o modelo puro de princípios, as normas de direi-
tos fundamentais são de duas espécies: regras e princípios. 
As garantias decorrentes dessas normas devem ser enten-
didas como princípios, enquanto as regras surgem da rela-
ção de precedência como resultado do sopesamento entre 
os princípios. O autor critica a teoria pura dos princípios 
argumentando que não pode haver uma constituição pau-
tada apenas em princípios (pelo seu alto grau de abstração 
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e falta de regulação), sendo necessária essa regulação de 
restrições a direitos fundamentais.

O modelo puro de regras, por sua vez, defende que as 
normas de direitos fundamentais são aplicáveis sem neces-
sidade de sopesamento. Nessa perspectiva de aplicabilidade 
pura das regrashá três gradações, ou classificações, das nor-
mas de direitos fundamentais. A primeira consiste em direi-
tos fundamentais garantidos sem reserva, em que há a apli-
cabilidade de um direito fundamental sem necessidade de 
qualquer sopesamento, nesse caso, por exemplo, o direito de 
liberdade artística seria absoluto, sem limitação de qualquer 
outro direito fundamental. Alexy (1999, p. 127) afirma, em 
contraponto, que o sopesamento é inevitável quando todos 
são igualmente titulares de direitos fundamentais, pois é 
uma forma racional de decisões em casos de dúvida na apli-
cabilidade da norma, para que se estabeleça uma razão para 
a norma fundamental a ser restringida. Afirma, ainda, que 
a restrição a direitos fundamentais, ainda que fundamen-
tada numa lei moral, nunca estará livre de sopesamentos. 
Os direitos fundamentais possuem um conteúdo moral e 
sua aplicação ao caso concreto demanda sopesamento. As 
duas teorias restantes, de direitos fundamentais garantidos 
com reserva simples e reserva qualificada, em que normas 
de direitos fundamentais com reserva simples são aquelas 
que garantem muito pouco, têm um conteúdo limitado pela 
literalidade da previsão normativa. Esses direitos funda-
mentais restariam esvaziados com a parte que vai além do 
seu conteúdo mínimo/essencial. A reserva qualificada, por 
sua vez, poderia dispensar a fundamentação do legislador 
em alguma restrição de norma fundamental que já teria na 
sua disposição essa previsão. 
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Segundo Alexy (1999), esses modelos apresentados são 
insuficientes, pois casos de direitos fundamentais garanti-
dos sem reserva poderiam ser solucionados sem o sopesa-
mento somente em casos mais simples, os casos complexos 
demandam uma solução de preferência. Da mesma forma, o 
modelo puro de regras também fracassa no caso dos direitos 
fundamentais garantidos com reserva simples e no caso dos 
direitos fundamentais garantidos com reserva qualificada. 
Corroborando a insuficiência desses modelos para o con-
trole na restrição dos direitos fundamentais, Virgílio Afonso 
da Silva adverte que: 

[...] por mais que se aceite - e é plausível que se aceite 
- que as referências qualificadas à lei possam liberar o 
legislador de um determinado tipo de ônus, isso diz res-
peito apenas à eleição dos objetivos da restrição. Ocorre 
que o que de fato importa no controle das restrições a 
direitos fundamentais é a análise da extensão e da inten-
sidade dessas restrições.E é justamente no âmbito dessa 
análise que a referência (ou a não-referência) à lei nos 
dispositivos constitucionais não desempenha qualquer 
papel relevante. Na medida em que pode haver restrições 
tanto a direitos fundamentais garantidos sem reserva (nos 
casos em que a realização de outro direito fundamental 
ou de um interesse coletivo assim exigir), quanto a direi-
tos garantidos com reserva simples, quanto, por fim, a 
direitos garantidos com reserva qualificada - mesmo que 
a restriçãonão esteja entre aquelas mencionadas nessa 
reserva, então, para além de todos os motivos já analisa-
dos anteriormente neste texto, fica claro que a diferen-
ciação entre os vários tipos de reserva não tem nenhuma 
consequência no controle da constitucionalidade das 
restrições a direitos fundamentais (SILVA, 2009, p. 616).

Por fim, o modelo misto de regras e princípiosé 
uma terceira via, visto que o modelo puro das regras foi 
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rechaçado, da mesma forma que não é adequado/viável a 
utilização do modelo puro de princípios, por falta da regu-
lação. Dessa forma, entende-se que a melhor forma é a com-
binação de ambos os sistemas. Um princípio é importante, 
para determinada decisão, quando ele pode ser invocado 
contra ou a favor a uma decisão que envolva direito fun-
damental. A solução adequada para os direitos individuais 
fundamentais vai resultar da precedência e sopesamento 
dos princípios.

Alexy (1999) refere que não é suficiente compreender 
as normas constitucionais apenas como regras ou como 
princípios, mas sim a partir da compreensão da norma, 
tanto como regra quanto como princípio, em que ambos 
são reunidos numa norma constitucional de caráter duplo.

Da mesma forma, Humberto Ávila (2009) afirma que 
não há falar se regras ou princípios são mais importantes ou 
mais preponderantes no nosso ordenamento jurídico. O que 
há é um ordenamento jurídico composto por regras e prin-
cípios com funções eficaciais complementares e diferentes.

Portanto, a estrutura das normas fundamentais é 
composta tanto por princípios quanto por regras, sendo 
prevalente a concepção do modelo misto. Contudo, diante 
da diversidade dos preceitos constitucionais, muitas vezes 
contrapostos, surgem as incidências de conflitos de regras 
e colisão de princípios. 

2.2 Colisão de direitos fundamentais

Diante da possível tensão entre normas constitucionais 
deve-se estudar as formas de solucioná-las. O conflito entre 
regras somente pode ser solucionado se uma regra comporta 
uma cláusula de exceção, ao contrário uma regra deve ser 
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declarada inválida. Quando não há uma cláusula de exceção, 
uma regra apenas é aplicável (a outra inválida), de acordo 
com os critérios de que lei posterior derroga lei anteriore, 
lei especial derroga a lei geral. 

Já no caso de colisão entre princípios a solução é 
diversa das regras. Quando dois princípios estão em colisão, 
um terá precedência em relação ao outro em determinadas 
circunstâncias/condições. Isso porque, nos casos concretos, 
os princípios têm pesos diferentes e a depender do contexto 
um terá um maior peso na precedência. A precedência signi-
fica a fixação de condições sobre as quais um princípio pre-
fere a outro. Deve haver um sopesamento entre os interesses 
conflitantes de acordo com o caso concreto. Não há uma 
resposta prévia à colisão, sendo necessária a verificação dos 
princípios colidentes, pois na colisão entre princípios não há 
a invalidade de um ou a previsão de exceção de um deles.

Nesse sentido, Alexy (1999) destaca que os princípios 
não têm um peso quantificável, por isso é necessário inda-
gar o que se quer dizer quando se fala em “peso”. A lei 
de colisão, de acordo com a teoria dos princípios, como 
mandados de otimização, está calcada com base em duas 
premissas: a) não há princípio de precedência absoluta; b) 
a sua referência de acordo com determinadas situações não 
são quantificáveis.

Para ilustrar a ausência de um peso ou quantificação 
prévia, o emblemático exemplo “O assassinato de soldados 
em Lebach”, em que um filme contaria a história de quatro 
soldados alemães mortos enquanto dormiam. Na época um 
dos condenados estava prestes a sair da prisão e pediu a 
proibição do filme, o qual o identificava com nome e foto, 
para não violar o seu direito à ressocialização. O Tribunal 
Constitucional Alemão identificou a tensão entre o direito 
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de personalidade e a liberdade de informar. O conflito 
entre esses dois princípios não será solucionado por meio 
de invalidade de um deles, mas sim pelo sopesamento de 
qual deles (valores constitucionais), no contexto posto, deve 
prevalecer em maior grau, dadas as circunstâncias espe-
ciais do caso concreto. O tribunal afirma que a liberdade de 
informar sustenta uma precedência geral, mas não absoluta, 
pois nem toda informação é permitida. No caso concreto, 
o tribunal decidiu que a liberdade de informar um crime já 
passado não tem destacado interesse atual pela informação 
e colocaria em risco a ressocialização do autor. No casoo 
direito à personalidade teve precedência sobre a liberdade 
de informar.

Na mesma linha, Konrad Hesse afirma as que condi-
ções fáticas podem e devem modificar a interpretação da 
Constituição:

[...] essa interpretação das normas constitucionais tem 
significado decisivo para a consolidação e preservação da 
força normativa da Constituição, uma vez que a interpre-
tação constitucional deve estar submetida a ótima con-
cretização da norma. Diante dessa complexidade, não se 
pode pretender uma mera subsunção lógica, devendo con-
templar condicionantes fáticas. A interpretação adequada, 
nas palavras do autor, é aquela que consegue concretizar 
de forma excelente o sentido da proposição normativa 
dentro das condições reais dominantes numa determinada 
situação (HESSE, 1991, p.22).

A colisão de direitos fundamentais é inerente ao Estado 
Democrático de Direito, pois as normas constitucionais 
têm na sua essência uma diversidade ideológica, muitas 
vezes contraditória, que propicia essa colisão (MARMELS-
TEIN, 2018) — como ocorre, por exemplo, entre o direito 
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de liberdade de informação e o direito à privacidade — em 
que o conteúdo de cada norma entra em conflito com o da 
outra, pois tratam de direitos e disposições essencialmente 
diferentes. 

Não há definição prévia de qual direito tem preva-
lência sobre qual em caso de suposta colisão, em que as 
circunstâncias do caso concreto vão apontar qual o direito 
prevalente naquela situação em análise. Nesse sentido, Mar-
melstein (2018, p. 376) adverte que se deve ter cuidado com 
a afirmação de que nenhum direito fundamental é absoluto 
ou que todas as normas constitucionais são relativas, pois, 
a par da análise diante do caso concreto em que um direito 
pode prevalecer sobre outro, pode gerar uma compreensão 
equivocada de que “as proteções constitucionais são frá-
geis e que podem ceder sempre que assim ditar o interesse 
público, expressão vaga que, no final das contas, pode jus-
tificar quase tudo”.

Em casos de colisão, é desafiadora a atividade do jul-
gador, pois resultará na restrição parcial ou total de um 
dos direitos colidentes, o qual, ao interpretar as normas 
constitucionais, deve valer-se do princípio da proporcio-
nalidade para legitimar a decisão que restrinja qualquer 
direito fundamental. 

Humberto Ávila (2009) defende que, tendo o Legisla-
tivo atuado de forma correta com o devido processo legis-
lativo, sem mácula constitucional, não pode o intérprete 
simplesmente afastar a norma em favor de outra que lhe 
pareça a ótima opção. Sem critérios, a ponderação não passa 
de uma “caixa preta” a serviço do decisionismo. Em con-
trapartida, Virgílio Afonso da Silva (2011) afirma que não é 
possível buscar uma racionalidade ou objetividade livre de 
qualquer subjetividade interpretativa, ou seja, o intérprete 
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não consegue ser totalmente técnico, sua atividade inter-
pretativa carrega, ainda que em parte, a sua subjetividade. 
Contudo, como afirma Hesse (2009), essa interpretação sub-
jetiva, muitas vezes marcada pela criatividade do intérprete, 
deve observar os limites das normas constitucionais, justa-
mente para não resultar em uma “caixa preta”.

Na seara trabalhista, é frequente a colisão de direi-
tos fundamentais no curso das relações de emprego, como 
ocorre, por exemplo, com a colisão entre o direito de pro-
priedade e o direito à privacidade quando se questiona a 
possibilidade e os limites da fiscalização, pelo empregador, 
das mensagens do correio eletrônico utilizado pelo empre-
gado no ambiente de trabalho. De forma ainda mais intensa 
é a colisão entre o direito de propriedade e o direito à inti-
midade em casos de revista pessoal, qual é o limite, no caso 
concreto, de possibilidade de revista íntima pelo empregador 
para assegurar o seu direito de propriedade. 

2. 3 Metodologia da decisão judicial e o princípio da 
proporcionalidade

A decisão judicial comporta diferentes tipos de metodo-
logias decisórias. Contudo, em caso de colisão de direitos 
fundamentais, faz-se necessária a observação metodológica 
do princípio da proporcionalidade, ou seja, percorrendo-se 
seus subprincípios. 

Partindo-se da premissa de que as normas constitucio-
nais possuem conteúdos muitas vezes contraditórios, e, por 
essa razão suas disposições acabam colidindo, admite-se a 
restrição de direitos fundamentais para que, ao limitar um 
preceito fundamental, possa-se garantir a efetividade de 
outro direito prevalente no caso concreto.
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Para operar tal limitação e para que ela seja válida, 
deve-se utilizar o princípio da proporcionalidade de acordo 
com os direitos fundamentais colidentes, o qual tem como 
finalidade fazer com que nenhuma limitação a norma fun-
damental seja desproporcional. Dessa forma, o princípio 
da proporcionalidade figura como um limitador, aferindo a 
legitimidade de atos normativos que pretendem restringir 
direitos fundamentais (MARMELSTEIN, 2018). 

O princípio da proporcionalidade pode ser um 
importante instrumento para sanar essa colisão, desde 
que utilizado com a observação dos subprincípios que o 
acompanham, como a adequação, a necessidade e a propor-
cionalidade em sentido estrito. Por outro lado, o uso inad-
vertido e não fundamentado do princípio, sem a justificativa 
de seus subprincípios, gera um subjetivismo em excesso ao 
intérprete e uma situação de decisionismo indesejado. O 
princípio da proporcionalidade deve ser um instrumento 
de fundamentação das decisões judiciais (SANTOS, 2010). 

Ao tratar da interpretação constitucional, na perspec-
tiva da concretização, Konrad Hesse afirma que:

Onde ocorram colisões não se deve, através de uma pre-
cipitada ponderação de bens ou, inclusive, de uma abs-
trata ponderação de valores, realizar um dos bens com 
o sacrifício do outro. Pelo contrário, o princípio da uni-
dade da Constituição exige um trabalho de otimização: 
faz-se necessário estabelecer os limites de ambos os bens 
a fim de que os dois alcancem uma efetividade ótima. A 
fixação desses limites deve observar em cada caso con-
creto o princípio da proporcionalidade; não deve ir além 
do necessário para a concordância entre ambos os bens 
jurídicos. Proporcionalidadesignifica, nesse contexto, 
uma relação entre duas magnitudes variáveis, concreta-
mente aquela que corresponda melhor a essa tarefa de 
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otimização e não uma relação entre um objetivo constante 
e um ou mais meios variáveis (HESSE, 2009, p. 116).

A aplicabilidade do princípio da proporcionalidade 
requer uma metodologia decisória objetiva e técnica, afas-
tando-se da lógica simplista do conceito de razoabilidade, 
entendida como o que é justo e equânime, devendo perpas-
sar pelos seus três subprincípios, quais sejam: princípio da 
adequação, princípio da necessidade e princípio da propor-
cionalidade em sentido estrito. 

O princípio da adequação (também chamado de idonei-
dade) verifica se a limitação estatal é suficiente para alcançar 
o fim almejado, ou seja, se, com a restrição operada, será 
possível atingir a finalidade pretendida, em uma relação 
de causalidade. O princípio da necessidade (intervenção 
mínima ou exigibilidade) tem por objetivo verificar se há 
outra possibilidade de adoção de medida menos gravosa, ou 
seja, não será possível restringir algum direito fundamental 
se, para atingir a mesma finalidade, puder-se adotar medida 
mais branda. Cabe ao Estado indicar as medidas alternati-
vas idôneas. O princípio da proporcionalidade em sentido 
estrito, por sua vez, faz uma ponderação entre os interesses 
envolvidos (SANTOS, 2010). 

Dessa forma, ao aplicar o princípio da proporcionali-
dade, deve-se inicialmente verificar a adequação da medida, 
que consiste na constatação de que o formato escolhido é 
suficiente e adequado para atingir a finalidade pretendida. 
Da mesma forma, a medida e sua consequente limitação 
deve ser necessária, da forma mais branda possível para 
assegurar o mesmo fim, ou seja, dentre diversas formas 
possíveis de se atingir determinada finalidade, deve-se optar 
pela mais amena, com menores efeitos adversos. E, por fim, 
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a medida deve ser verificada sob o prisma da proporciona-
lidade em sentido estrito, em que, em um juízo de pondera-
ção, deve-se verificar se apresenta mais aspectos positivos 
do que negativos, mais ganhos do que perdas. 

O princípio da proporcionalidade não é útil apenas para 
verificar a validade material de atos do Poder Legislativo 
ou do Poder Executivo que limitem direitos fundamentais, 
mas também para, reflexivamente, verificar a própria legi-
timidade da decisão judicial, servindo, nesse ponto, como 
verdadeiro limite da atividade jurisdicional. O juiz, ao 
concretizar um direito fundamental, também deve estar 
ciente de que sua ordem deve ser adequada, necessária 
(não excessiva e suficiente) e proporcional em sentido 
estrito (MARMELSTEIN, 2018, p. 390).

Ao relacionar a teoria dos princípios e a máxima da 
proporcionalidade, Alexy (1999) explica que a teoria dos 
princípios, entendidos como mandados de otimização, está 
fortemente conectada à máxima da proporcionalidade nas 
suas três vertentes: adequação, necessidade e da proporcio-
nalidade em sentido estrito. Os princípios têm a sua aplica-
bilidade em maior ou menor grau a depender do contexto 
fático e normativo. Nesse sentido a proporcionalidade em 
sentido estrito faz um sopesamento diante da realidade jurí-
dica posta. A proporcionalidade em sentido estrito demanda 
análise da realidade jurídica, enquanto as vertentes da ade-
quação e da necessidade demandam análise da realidade 
fática.

Virgílio Afonso da Silva (2011) afirma que o sopesa-
mento não é livre de preferências, mas elas devem observar 
um aspecto metodológico, que é explicar/fundamentar as 
razões daquela escolha, na restrição de um direito em detri-
mento a outro. 
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Essa explicação ou fundamentação das escolhas 
reflete-se na aplicação do princípio da proporcionalidade 
de forma genérica, sem apontar quais os parâmetros que 
integram a aplicação desse princípio. Um exemplo prático 
é o caso de colisão de direitos fundamentais na adoção das 
medidas atípicas de execução (art. 139, CPC), por exemplo, 
com a retenção de CNH, de passaporte. Cada caso demanda 
uma interpretação e todos são justificados na proporcionali-
dade da medida. É necessária a construção metodológica da 
proporcionalidade na decisão, com a justificativa da adoção 
com base nos subprincípios da proporcionalidade (adequa-
ção, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

Nesse sentido, Alexy (1999) afirma que o modelo deci-
sionista, pautado num processo psíquico não controlado 
racionalmente, pode ser contraposto pelo modelo funda-
mentado, quando o enunciado de preferência é fundamen-
tado de forma racional. Dessa forma, a fundamentação 
pode ser embasada na regra de sopesamento, chamada lei 
de sopesamento, em que quanto maior for o grau de não 
satisfação ou de afetação de um princípio, tanto maior terá 
que ser a importância de satisfação do outro.

Esse modelo (fundamentado) pretende justificar que o 
sopesamento não é um modelo de ponderação precipitado/ 
atropelado, mas tem sim suas justificativas. Seu resultado 
decorre de preferências condicionadas, de acordo com a lei 
de colisão, que é ao final uma regra de decisão.

Contudo, Jorge Reis Novais (2018), ao tratar da função 
dos juízes, afirma que o juiz constitucional deve verificar 
em que medida as escolhas do legislador são compatíveis 
com a Constituição e observam os princípios e requisitos 
constitucionais, cabendo-lhe invalidar normas não porque 
não sejam ótimas dentre todas as opções possíveis, mas 
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sim porque violem algum direito fundamental. Ou seja, o 
sopesamento não é sinônimo de liberdade subjetiva, mas 
sim uma interpretação fundamentada.

3 A verificação do princípio da proporcionalidade no 
Tribunal Superior do Trabalho

O presente trabalho tem como base o método de aborda-
gem dedutivo, com a utilização das técnicas de pesquisa 
documental e bibliográfica. A pesquisa bibliográfica prio-
rizou artigos científicos, identificados por meio das pala-
vras-chave (colisão de direitos fundamentais; princípio da 
proporcionalidade; metodologia da decisão judicial), pesqui-
sados na base de dados Web of Science, Plataforma Capes e 
Google Scholar, além de livros clássicos na temática. 

A pesquisa documental, por sua vez, pautou-se em 
pesquisas de documentos judiciais na base de dados do 
Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br) e foi reali-
zada de forma empírica, ou seja, com abordagem qualitativa 
mediante análise de conteúdo dos acórdãos selecionados. 
Para selecionar as decisões judiciais, foi feita a pesquisa com 
a expressão “princípio da proporcionalidade” no campo “dis-
positivo” de acórdãos do TST. Foram achados 25 acórdãos 
com data de publicação entre 27.08.2010 a 17.09.2017. Foram 
analisados todos os acórdãos resultantes da busca referida, 
de forma que o recorte temporal retrata a data do primeiro 
e do último acórdão da lista de busca. Destaca-se que, em 
razão da extensão da presente pesquisa, não foi realizada 
busca que apresentasse o trecho “princípio da proporcio-
nalidade” em qualquer parte do acórdão, o que totaliza em 
torno de 25.619 decisões. 
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Após a seleção dos 25 acórdãos que continham a 
expressão “princípio da proporcionalidade” no dispositivo 
da decisão, foi realizada uma análise de conteúdo de tais 
decisões. Para tanto, primeiramente foi feita uma codifica-
ção, que consiste no recorte, agregação e enumeração, para 
atingir uma representação do conteúdo do texto analisado 
(ilustradas na tabela abaixo) e, em sequência, uma cate-
gorização, que consiste num reagrupamento das rubricas 
previamente definidas (BARDIN, 2016). 

A partir da codificação, procedeu-se a análise do con-
teúdo dos acórdãos, com a leitura da fundamentação e do 
dispositivo para verificar se o princípio da proporciona-
lidade seria utilizado de forma genérica ou se obedecia a 
metodologia correta da decisão judicial com a justificativa 
dos seus três subprincípios. 

A categorização resultante da análise de conteúdo 
resultou no destaque de duas grandes categorias que abar-
cam as demais decisões judiciais, que são a indenização por 
danos morais e a validade da negociação coletiva para fixar 
a duração das horas in itinere.
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Quadro 1– Acórdãos que referem “princípio da proporcionalidade” no 
dispositivo da decisão:

TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃOS

...adesivo do reclamante quanto ao tema 
“DANOS MORAIS - MONTANTE - PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE - CONTEÚDO 
NORMATIVO DO ARTIGO 5º, V, DA CF/88 - 

FORÇA NORMATIVA...

1

...trabalho. danos morais. valor da 
indenização. quantificação. princípio da 

proporcionalidade”, por violação do art. 5º, X, 
da Constituição da República

1

...negociação coletiva. limitação quantitativa. 
observância do princípio da proporcionalidade. 
possibilidade”, por violação do art. 7º, XXVI, da 

Constituição...

5

...no mérito, dar-lhe provimento para, 
levando em consideração o princípio da 

proporcionalidade, a extensão do dano e o 
aporte financeiro do reclamado...

16

...ao tema “danos morais - valor da 
indenização - arbitramento - princípio da 

proporcionalidade”, por violação do artigo 944 
do Código Civil, e, no mérito...

2

Fonte: elaborada pela autora.
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4 Resultados e discussão

A decisão que examina a constitucionalidade deve ser pau-
tada em argumentos justificáveis, evitando conceitos morais 
vagos para embasar a decisão (SANTOS, 2010). Contudo, 
de acordo com o resultado obtido com a busca da expressão 
“princípio da proporcionalidade” no dispositivo dos acór-
dãos, constata-se que a aplicação do princípio da proporcio-
nalidade é utilizada de forma genérica, sem a justificativa 
de seus subprincípios (adequação, necessidade e proporcio-
nalidade em sentido estrito). 

Percebe-se que o princípio da proporcionalidade está 
associado ao julgamento de duas matérias de forma pre-
ponderante: a indenização por danos morais decorrentes da 
relação de emprego e, também, o conflito entre a extensão 
da negociação coletiva e a limitação do tempo de deslo-
camento em transporte fornecido pela empresa (horas in 
itinere). 

Os resultados da busca foram reunidos em 5 razões de 
decidir (expressões que referem o princípio da proporcio-
nalidade e fundamentam a decisão). 

A primeira delas (...adesivo do reclamante quanto ao 
tema “DANOS MORAIS - MONTANTE - PRINCÍPIO DA PRO-
PORCIONALIDADE - CONTEÚDO NORMATIVO DO ARTIGO 
5º, V, DA CF/88 - FORÇA NORMATIVA...) revela que, ante 
a força normativa da Constituição Federal, quando hou-
ver a fixação de montante indenizatório que não se mostre 
razoável diante das peculiaridades do caso examinado, deve 
esta Corte Superior, aplicando o princípio da proporcio-
nalidade (art. 5º, V, da CF/88), aumentar ou reduzir o seu 
valor, a fim de garantir a eficácia pedagógica da conde-
nação e a reparação do dano. Nesse caso, o princípio da 
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proporcionalidade é utilizado como sinônimo de razoabi-
lidade, ou seja, para aferir se determinado valor de indeni-
zação é razoável/compatível com as peculiaridades do caso 
concreto.

O segundo resultado encontrado (...trabalho. danos 
morais. valor da indenização. quantificação. princípio da pro-
porcionalidade”, por violação do art. 5º, X, da Constituição 
da República) é igualmente fundamentado na razoabilidade 
do valor fixado pela indenização de acordo com as circuns-
tâncias do caso concreto, justificando que, fixado montante 
indenizatório que não se mostra razoável, está obrigado o 
julgador, à luz do princípio da proporcionalidade (art. 5º, 
X, da Constituição da República), e observadas as parti-
cularidades do caso concreto, a adequar a indenização - 
aumentando ou reduzindo o seu valor -, a fim de torná-la 
consentânea com o dano moral provocado. 

O terceiro achado (...negociação coletiva. limitação 
quantitativa. observância do princípio da proporcionali-
dade. possibilidade”, por violação do art. 7º, XXVI, da Cons-
tituição...), que se repetiu em cinco acórdãos, reconhece 
a validade da cláusula coletiva que delimita o tempo do 
percurso, desde que observado o princípio da proporcio-
nalidade entre o tempo fixado e aquele efetivamente gasto 
com esse deslocamento - princípio atendido no caso. No 
caso em análise, o princípio da proporcionalidade é utilizado 
também como sinônimo de razoabilidade, em que se veri-
fica a compatibilidade entre o tempo pré-fixado pela norma 
coletiva e o tempo que efetivamente é gasto na média dos 
deslocamentos.

Nessa hipótese, não obstante haver latente colisão de 
dois direitos fundamentais, ambos previstos no artigo 7º, 
incisos XIII e XXVI da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 
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não há adoção da metodologia de aplicação do princípio da 
proporcionalidade, de forma que, para legitimar a negocia-
ção coletiva, com a validação do tempo de deslocamento 
arbitrado, a Corte Superior Trabalhista não justificou a 
razão pela qual o direito de reconhecimento dos acordos 
e convenções coletivas é prevalente no caso concreto, sem 
abordar os critérios da adequação e da necessidade e sem a 
ponderação entre as normas em colisão. 

O quarto resultado (...no mérito, dar-lhe provimento 
para, levando em consideração o princípio da proporciona-
lidade, a extensão do dano e o aporte financeiro do recla-
mado...), encontrado em 16 decisões, justifica, utilizando 
o princípio da proporcionalidade, o aumento do valor da 
indenização do dano moral, pois o valor seria proporcional 
(compatível) com a condição financeira da reclamada e com 
a extensão do dano. Novamente o princípio é usado como 
sinônimo de razoabilidade/compatibilidade.

Por fim, o quinto achado da pesquisa (...ao tema “danos 
morais - valor da indenização - arbitramento - princípio da 
proporcionalidade”, por violação do artigo 944 do Código Civil, 
e, no mérito...), repetidos duas vezes, a justificativa da adoção 
do princípio da proporcionalidade reside na verificação da 
extensão do dano (art. 944, do Código Civil), destacando que 
a intervenção da Corte Superior para reduzir ou aumentar o 
valor da indenização por dano moral apenas é possível nos 
casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão regional 
se mostrar irrisório ou exorbitante, ou seja, em desarmonia 
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Explicitar na decisão os fundamentos adotados, com 
a maior quantidade possível de informações, assegura uma 
maior legitimidade decisória. Em contrapartida, utilizar o 
princípio da proporcionalidade apenas como um princípio 
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argumentativo, sem a justificativa com base nos seus sub-
princípios, gera um subjetivismo demasiado no âmbito das 
decisões judiciais. Deve-se indicar claramente quais são os 
direitos em colisão, bem como a justificativa da adequação, 
da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito 
(SANTOS, 2010). Tal premissa metodológica não foi identi-
ficada nas decisões judiciais resultantes da pesquisa, o que 
demonstra a alta subjetividade na adoção do princípio da 
proporcionalidade, como um argumento de retórica e não 
como uma justificativa objetiva de interpretação constitu-
cional, o que fragiliza as próprias decisões.

5 Conclusão

O objetivo do presente estudo foi analisar a estrutura das 
normas constitucionais e as hipóteses de superação das 
situações de colisão, a partir de uma metodologia da deci-
são judicial técnica, pautada na observação do princípio da 
proporcionalidade de forma fundamentada. Destacou-se a 
necessidade de adoção dos três subprincípios da proporcio-
nalidade (adequação, da necessidade e da proporcionalidade 
em sentido estrito) como forma de justificar e legitimar a 
decisão judicial de forma objetiva.

Os resultados da pesquisa empírica informam que, 
no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, as decisões 
judiciais referem o princípio da proporcionalidade em seus 
dispositivos de forma genérica, como sinônimo de razoabi-
lidade, sem justificar os três subprincípios, sem explicar a 
razão de um direito fundamental ter prevalência em detri-
mento a outro no curso da relação de emprego.

Diante do porte da presente pesquisa, a limitação de 
extensão não permitiu a investigação e análise de um maior 
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número de acórdãos, razão pela qual se optou pela pesquisa 
em decisões que com a expressão “princípio da proporciona-
lidade” em seu dispositivo, sem oportunidade para análise de 
acórdãos que possuíssem a referida expressão em qualquer 
parte da decisão. 

Por fim, destaca-se a contribuição científica da presente 
pesquisa, que consiste na identificação da necessidade de 
adoção de uma metodologia da decisão judicial pautada 
na fundamentação do princípio da proporcionalidade — 
bem justificado em seus três subprincípios — quando da 
colisão de dois direitos fundamentais. Isso há de garantir 
uma decisão judicial legitima, técnica, objetiva e, portanto, 
devidamente fundamentada.
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Restrições aos direitos fundamentais 
e as peculiaridades dos direitos 
sociais

Lourenço Kantorski Lenardão

1 Introdução

As restrições aos direitos fundamentais fazem parte da 
realidade jurídica de qualquer Estado constitucional con-
temporâneo. A complexidade do universo de situações que 
ocorrem no plano fático, frequentemente interpõe aos tribu-
nais conflitos em que vários direitos, revestidos do mesmo 
caráter fundamental pela Constituição, encontram-se em 
disputa. Nesse momento, observa-se o fenômeno jurídico 
das restrições, que implica em variações nas linhas limí-
trofes do âmbito de proteção dos direitos, mostrando-se 
relevante como objeto de análise e sistematização. 

Observa-se, entretanto, que no caso dos direitos fun-
damentais sociais, certas características implicam em uma 
aplicação cautelosa de qualquer restrição. Isso se dá prin-
cipalmente por causa do caráter positivo desses direitos, 
que muitas vezes exigem uma ação estatal positiva para sua 
concretização (SARLET; MARINONI; MITIDEIRO, 2020). 
Diferentemente dos direitos fundamentais, que tratam das 
liberdades individuais, que possuem como principal escopo 
a não intervenção do Estado na vida do indivíduo. A partir 

Capítulo 5
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dessa distinção, surge o problema da presente pesquisa: 
em que condições é possível aplicar a teoria das restri-
ções aos direitos fundamentais sociais, considerando suas 
particularidades? 

Para responder a esta indagação, a presente pesquisa 
lançou mão do método dedutivo. Partiu-se da premissa 
maior, de que a teoria das restrições é instrumento essen-
cial para a compreensão da aplicação dos direitos funda-
mentais; e da premissa menor, de que é possível identificar 
características próprias dos direitos fundamentais sociais, 
que devem ser levadas em conta, em que pese as restrições 
admitidas a eles. A partir dessas colocações, a hipótese ela-
borada é de que a necessidade da ação positiva do Estado 
na concretização desses direitos, coloca a necessidade de 
maior cautela no momento de restringi-los, visando a sua 
maior efetividade. 

A fim de verificá-la, realizou-se uma pesquisa qua-
litativa, bibliográfica-documental, na qual se procedeu 
com a consulta de livros e artigos científicos da área de 
direitos fundamentais para o desenvolvimento do tema. Na 
primeira parte deste artigo, foram abordadas as principais 
teorias gerais das restrições aos direitos fundamentais, bem 
como analisado o tema do suporte fático desses direitos, 
cuja extensão é importante para a análise da incidência de 
restrições. Na segunda parte, abordou-se o caso específico 
dos direitos sociais, suas características e particularidades 
frente à teoria das restrições.

2 Restrições aos direitos fundamentais

As restrições aos direitos fundamentais decorrem da obser-
vância, por parte do estudo do direito, das recorrentes 
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situações de sobreposição e conflito entre normas de cará-
ter fundamental. Nesse cenário, logicamente, uma norma 
incide sobre uma situação fática, em detrimento de outra, 
que tem sua eficácia limitada ou restringida no caso con-
creto (ALEXY, 2006, p. 280). A restrição em si ocorre sobre 
o espaço fático em que incide esse direito. Disso decorre 
a direta relação entre a possibilidade de restringir direi-
tos fundamentais com o debate em torno da extensão de 
seu suporte fático e das condutas incluídas em seu âmbito 
de proteção. Assim, serão analisadas no presente capítulo 
as teorias mais relevantes em torno dos dois fenômenos 
jurídicos26.

2.1 Norma-regra vs. norma-princípio

O substrato teórico para a presente discussão é a teoria 
dos princípios. A partir dela, tem-se a concepção de que 
certas normas não têm seu conteúdo jurídico satisfeito 
plenamente; assim, de início, não geram efeito definitivo. 
Trata-se das normas-princípio, que são concebidas como 
mandados de otimização, devendo ser realizados conforme 
as possibilidades fáticas e jurídicas do caso. Os efeitos de tais 
postulados jurídicos possuem prescrições prima facie, que 
divergem daquilo que protegem definitivamente. Conforme 
Alexy (2006), é admissível que eles sejam cumpridos em 

26  Em que pese alguns autores, como Virgílio Afonso da Silva (2010), 
optarem por iniciar o tema das restrições aos direitos fundamentais a 
partir do estudo das teorias do seu suporte fático. Aqui, assim como 
na obra de Robret Alexy (2006), optou-se pelo caminho inverso, a fim 
de direcionar o estudo para posterior discussão entre a aplicabilidade 
das teorias interna e externa das restrições aos direitos fundamentais 
sociais. 
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diferentes graus conforme o caso, a fim de se adequarem a 
diferentes situações jurídicas (ALEXY, 2006, p. 104). 

De outra parte, a teoria abordada aponta que existem 
normas-regra. Essas geram direito definitivo, de modo que 
são satisfeitas plenamente em seu conteúdo, ou não são 
aplicáveis em um caso concreto. É o chamado sistema “tudo 
ou nada”, no qual não se admite a aplicação parcial de uma 
norma, e a distinção na qual se observam efeitos jurídicos 
prima facie (ALEXY, 2006, p. 105).

A partir dessa diferenciação, podemos traçar impor-
tante diferença entre princípios e regras. Um princípio pode 
ser restringido até certo ponto por outras normas, por ser 
um mandado de otimização. Já as regras, de direito defini-
tivo, só podem ser violadas. Em função de um sistema “tudo 
ou nada”, não são admitidas restrições. 

Assim, tem-se que o ponto de partida para a admissibi-
lidade de restrições aos direitos fundamentais é a afirmação 
de que as normas constitucionais que os positivam podem 
ser consideradas normas-princípio (LEIVAS, 2006, p. 59). 
Apenas a partir da perspectiva de direitos como mandados 
de otimização, geradores de efeitos prima face, pode ser 
cogitada sua restrição e sopesamento na análise do caso 
concreto. Destarte, em um sistema puro de regras, é uma 
contradição lógica falar em restrição, conforme se observará 
nas teorias analisadas a seguir. 

2.2 Teorias sobre as restrições aos direitos 

Despontam na doutrina alemã e na doutrina portuguesa 
duas teorias sobre as restrições, ou limites dos direitos fun-
damentais. A adoção de uma outra tese na análise dos casos 
concretos importa diretamente na distinção anteriormente 
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apresentada, bem como na perspectiva sobre o suporte 
fático dos direitos em questão, uma vez que uma teoria 
considera um sistema exclusivo de regras, enquanto outra 
parte de um sistema que admite normas-princípio (LEIVAS, 
2006, p. 60).

2.2.1 Teoria externa

A primeira teoria a ser abordada é a chamada teoria 
externa das restrições. Ela sugere a existência de dois ele-
mentos diversos: o direito e a sua restrição (SILVA, 2010, p. 
139). A relação entre o direito fundamental e a norma que 
o restringe, nessa lógica, pode ou não acontecer e, quando 
ocorre, se dá a partir de exigências externas ao direito em 
si: de conciliar interesses de diversos indivíduos uns com 
os outros e interesses coletivos. Em função da proveniência 
dessas restrições, esta concepção é tida como teoria externa 
(ALEXY, 2006, p. 282). 

Tal ideia está diretamente atrelada à teoria dos prin-
cípios. É somente a partir do paradigma da teoria externa 
— segundo o qual as restrições, qualquer que seja sua natu-
reza, não têm qualquer influência no conteúdo do direito, 
podendo apenas restringir seu exercício — que se pode 
sustentar que, em uma colisão entre princípios, o princípio 
que tem de ceder em favor de outro não tem afetadas sua 
validade e sua extensão prima facie. Por outro lado, não 
havendo previsão legal de restrição ou colisão entre direitos 
fundamentais, a norma produzirá direito definitivo, neste 
raciocínio. A partir disso, tem-se a notável relevância da 
proporcionalidade, que será o critério para determinar o 
cabimento e a incidência das normas restritivas, quando 
existirem (LEIVAS, 2006, p. 60).
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2.2.2 Teoria interna

A segunda perspectiva teórica sobre o tema, em oposi-
ção àquela anteriormente reproduzida, se denomina teoria 
interna. De acordo com ela, não existe a distinção apre-
sentada entre o direito em si e o direito restringido. O que 
existe é um direito, com um conteúdo determinado. Tal 
objeto, o direito fundamental, possui seus limites, que são 
determinados na lei e no caso concreto (ALEXY, 2006, p. 
278). Porém, tal limitação parte do próprio objeto, e não de 
fatores externos, daí o paradigma interno da teoria.

Há de se falar que, nessa concepção, não existem prin-
cípios colidentes, ou sopesamento e análise de proporciona-
lidade. Uma vez que o conteúdo do direito é definitivo, não 
se pode falar em sopesamento, pois esse levaria em conta 
o âmbito de proteção prima facie do direito. Disso decorre 
a mudança terminológica de restrição para limite. Tendo o 
direito, desde o início, um conteúdo normativo estanque, 
não há possibilidade de restrição (LEIVAS, 2006, p. 60). O 
que se observa são apenas seus limites imanentes, presentes 
no próprio texto constitucional, percebidos na análise do 
caso concreto e na incidência de normas que estabelecem 
fronteiras para a aplicação dos direitos fundamentais. Então, 
fala-se que o direito, desde o início, possui um conteúdo 
determinado, que não necessariamente é conhecido, mas 
cujos limites imanentes são estabelecidos por outras normas 
do ordenamento jurídico (SILVA, 2010, p. 131).

Optar por uma teoria ou outra como correta implica 
definir os direitos fundamentais como regras, ou princí-
pios. Ainda, como posições de direito definitivo, ou prima 
facie. Assim, só faz sentido pensarmos em restrições aos 
direitos fundamentais quando observados como mandados 
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de otimização, ou seja, princípios. Nessa perspectiva, cabe 
refutar a teoria interna. Em contrário sensu, se tomarmos os 
direitos fundamentais como regras, adotar-se-ia a fórmula 
de tudo ou nada, não cabendo a definição de restrição, mas 
somente de limites. Neste caso, refuta-se a teoria externa 
(ALEXY, 2006, p. 278). 

2.3 As restrições e o suporte fático dos direitos 
fundamentais

Como já antecipado, estudar as restrições aos direitos fun-
damentais significa abordar também o conteúdo sobre o 
qual elas incidem. Assim, é essencial abordar o conceito de 
suporte fático27, compreendido como o conjunto de fatos 
que, se verificados, desencadeiam a incidência de normas 
de direitos fundamentais e suas respectivas consequências 
jurídicas (SILVA, 2010, p. 70).

Tal suporte, que será restringido, ou delimitado, por 
demais normas ou na análise do caso concreto em juízo, é 
composto pelos seguintes elementos: a) o âmbito de pro-
teção do direito fundamental (SIQUEIRA, 2009, p. 70); b) a 
intervenção indevida por parte do estado ou particular; c) os 
bens protegidos pelo direito; d) a ausência de fundamento 
constitucional para a intervenção (SILVA, 2010, p. 73-75)28. 
Desse modo, o conceito é importante para determinar, pri-
mordialmente, a definição daquilo que é protegido por um 

27  Denominado por Paulo Leivas (2006) como “tipo normativo”, mas 
sempre remetendo à aplicação dos direitos fundamentais no mundo 
dos fatos. 

28  Aqui adotou-se a posição de Virgílio Afonso da Silva (2010), de que 
não basta, para o cumprimento do suporte fático, a intervenção estatal. 
Essa não poderá ter fundamento em norma constitucional.
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direito fundamental, bem como sua relação com as possíveis 
intervenções estatais e outros princípios.

O suporte fático também é estudado a partir de duas 
teorias, que estão intrinsicamente relacionadas com as teo-
rias das restrições, ainda que não se confundam com elas 
(LEIVAS, 2006, p. 67). Isso se dá porque suas premissas tam-
bém passam pela percepção dos direitos fundamentais como 
princípios, ou regras. Como será trabalhado a seguir, colo-
cam-se como a teoria restrita e a teoria ampla do suporte 
fático dos direitos fundamentais.

2.3.1 Teoria restrita

A teoria restrita tem como característica a não garan-
tia, pelos direitos fundamentais, a algumas condutas que se 
relacionam com sua temática, mas ainda assim não preen-
chem os requisitos já apontados para desencadearem as 
consequências jurídicas que delas recorrem. Essa abordagem 
teórica traz como pressuposto a limitação da incidência dos 
direitos fundamentais no contexto fático, a fim de melhor 
delimitá-la. 

Por meio desse raciocínio, uma conduta, ou situação 
fática, que consistir em intervenção no âmbito dos direitos 
fundamentais, mas for autorizada pela Constituição, não 
se insere no suporte fático deste direito (SILVA, 2010, p. 
73). Exemplificativamente, é possível citar a ação estatal 
coibindo exposição de obra artística que tem como intuito 
divulgar ideias contrárias à integridade do território nacio-
nal. Havendo respaldo constitucional no texto do Art. 5, 
inciso VI, da Constituição Federal para essa intervenção, não 
estaria a exposição desse tipo de obra incluída no suporte 
fático do direito à livre manifestação artística. 
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Trata-se de uma perspectiva que defende, a priori, 
a identificação do âmbito de proteção, sem considerar as 
restrições. Nisso, sua argumentação é semelhante à teoria 
interna das restrições, uma vez que considera um conteúdo 
delimitado dos direitos fundamentais que encontra limites 
em outras normas. Ainda, ambas não consideram o sope-
samento entre princípios, apenas a extensão do âmbito de 
proteção dos direitos (ALEXY, 2006, p. 278).

Contudo, esclarece Leivas (2016), que a adoção de 
determinada teoria das restrições não implica diretamente 
na opção pela teoria ampla ou restrita do suporte fático 
dos direitos fundamentais, não obstante os referenciais 
semelhantes para tratar dos dois temas (LEIVAS, 2006, p. 
68). Aprofundando essa questão, tem-se que a extensão do 
suporte fático não depende diretamente de determinada 
perspectiva sobre o direito e as normas que o limitam ou 
restringem. Assim, em que pese as semelhanças entre a teo-
ria restrita e a teoria interna das restrições, é teoricamente 
viável combiná-la com a teoria externa. Um direito pode 
possuir um menor suporte e ainda ser restringido, conforme 
postulado por essa teoria (SILVA, 2010, p. 158).

2.3.2 Teoria ampla

Como já foi abordado, o principal problema enfrentado 
pela teoria restrita é a delimitação do âmbito de proteção do 
direito fundamental, a fim de excluir condutas a priori, do 
suporte fático dos direitos fundamentais. Por outro lado, na 
teoria ora abordada, que se contrapõe à anterior, ocorre uma 
mudança paradigmática no tocante ao alcance do direito 
fundamental. Para ela, todo o acontecimento que apresentar 
uma característica que — considerada isoladamente — esteja 
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relacionada com um direito fundamental, estará incluído em 
seu suporte fático (STRAPAZZON; PICCOLO, 2012, p. 247). 
Assim, cada princípio que milite em favor de sua proteção, 
é considerado (ALEXY, 2006, p. 322).

A respeito dessa construção teórica, é importante colo-
car que ela expande o âmbito de proteção de cada direito 
fundamental. A respeito disso, em um primeiro momento, 
parece que reconhecer o maior suporte fático de um direito, 
implica em admitir maiores restrições a ele. Isto porque 
mais recorrentes serão as colisões e conflitos entre direitos 
fundamentais que, em primeira análise, protegem o mesmo 
bem ou evento concreto (SILVA, 2010, p. 160). Contudo, 
adotando-se o suporte fático como questão estrutural, a 
extensão das restrições passa a ser abordada à parte, como 
questão normativa de opção do legislador que as institui 
(ALEXY, 2006, p. 309).

Feita essa ressalva, na perspectiva da teoria ampla, é 
possível a diferenciação entre direito prima facie e direito 
definitivo, uma vez que os direitos fundamentais não teriam, 
a priori, pretensão absoluta e conteúdo definido, sendo pas-
síveis de restrições e sopesamento. Robert Alexy (2006), a 
respeito disso, coloca que os juízos de direitos fundamen-
tais só podem ser considerados corretos se decorrentes de 
um sopesamento correto e proporcional entre os princípios 
contrastantes (ALEXY, 2006, p. 308). 

Em comparação com a teoria restrita, abandona-se 
a ideia de que o conteúdo do direito fundamental é pre-
viamente delimitado. Visto como mandado de otimização, 
ele amplia seu âmbito de proteção, para em um segundo 
momento ser restringido conforme exigência do caso con-
creto. A pergunta em questão passa a ser: o que é protegido 
prima facie pelo direito fundamental? A resposta proposta 
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é ampla: qualquer conduta dentro do seu âmbito temático 
(SILVA, 2010, p. 81-82). Assim, tal abordagem, somada à 
teoria externa das restrições, forma o arcabouço teórico 
capaz de garantir maior abrangência e eficácia ao direito 
fundamental, posto que leva em conta o sopesamento e a 
proporcionalidade. 

2.4 Classificação das restrições

Por fim, nesta análise geral da teoria das restrições aos 
direitos fundamentais, traz-se a classificação adotada pela 
doutrina das normas que podem ser consideradas efetiva-
mente restritivas nesse contexto. Numa perspectiva hie-
rárquica, por estarem previstos no texto da Constituição 
Federal, esses direitos só podem sofrer restrições por nor-
mas igualmente constitucionais, expressamente autorizadas 
pela Constituição, ou ainda, tacitamente em harmonia com 
sua redação.

Disso decorre a classificação das restrições por: a) dire-
tamente constitucionais; b) indiretamente constitucionais; e 
c) tacitamente constitucionais (FARIAS, 2000, p. 69). Nesse 
contexto, observa-se que, na análise do caso concreto, pode 
um direito fundamental restringir outro da mesma natureza. 
Em tal cenário, o próprio direito atuaria como norma restri-
tiva constitucional. Contudo, permanece a importância da 
hierarquia, a fim de preservar a estabilidade e a superiori-
dade dos direitos positivados na Constituição. Tal questão 
será de grande importância no item seguinte, no qual serão 
analisadas as particularidades dos direitos sociais no con-
texto das restrições e do suporte fático. 
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3 Restrições aos direitos fundamentais sociais

Os direitos sociais possuem certas particularidades em rela-
ção aos direitos fundamentais, que devem ser observadas 
com atenção, para a aplicação correta de normas e decisões 
judiciais restritivos a esse grupo de direitos. Dentre elas se 
destacam a característica prestacional dos direitos sociais, 
ou seja, a necessidade de ação positiva do Estado no sen-
tido de efetivá-los no plano fático (SARLET, 2012, p. 252). 
Disso decorre a vinculação do poder público, incluído nele 
o legislativo, a uma concretização mínima dos postulados 
desses direitos, atentando aos princípios da proibição da 
proteção deficiente do retrocesso social. Ademais, deve ser 
observada sua relevância econômica e os limites fáticos da 
atividade estatal, relacionados com a concepção de reserva 
do possível (CANOTILHO, 2007, p. 252). Tais especificida-
des serão analisadas a seguir, a fim de viabilizar a melhor 
aplicação do arcabouço teórico explorado no item anterior. 

3.1 Particularidades dos direitos sociais e a questão 
do suporte fático

Como já abordado, o estudo das restrições, ou limites ima-
nentes dos direitos fundamentais, passa pela análise de seu 
suporte fático, ou seja, das cláusulas que devem ser obser-
vadas no mundo dos fatos para que um direito provoque 
consequências jurídicas. Tratando-se dos direitos sociais, 
certos aspectos desse conceito são diversos, em função de 
sua natureza no plano da eficácia. 

Em decorrência, majoritariamente, de sua dimensão 
positiva, que impele ao Estado o provimento de serviços 
básicos à população, altera-se o enfoque em relação ao 
âmbito de proteção do direito. No contexto dos direitos 
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sociais, ele poderia ser entendido como um âmbito de rea-
lização e concretização destes direitos. Isto porque, tratando 
de direitos prestacionais, protegê-los significa efetivá-los 
(SILVA, 2010, p. 77).

Assim, partindo para a análise da intervenção estatal 
como mais um elemento do suporte fático, coloca-se que, 
no caso dos direitos sociais, ela consiste na omissão ou 
ação insuficiente do Estado perante uma norma positiva. 
Enquanto nos direitos fundamentais de primeira geração, 
ou liberdades fundamentais, o Estado assume o dever de não 
intervir nos atos do titular de direito, nos direitos sociais 
esta mesma inércia consiste em violação ao direito subjetivo 
dos indivíduos. Omitindo-se o Estado do seu dever de efe-
tivar o direito fundamental, estará preenchido seu suporte 
fático. Deste modo, a consequência jurídica para o Estado, 
será a de realizar o direito anteriormente protegido de forma 
deficiente (SILVA, 2010, p. 78). No contexto constitucional 
brasileiro observa-se, inclusive, mecanismos jurisdicionais 
para suprir a inércia do legislador perante o mandamento 
positivo que provém de direito fundamental, como a Ação 
Direita de Inconstitucionalidade por Omissão e o Mandado 
de Injunção (QUINTILIANO, 2018, p. 102). 

3.2 As teorias das restrições aplicadas aos direitos 
fundamentais sociais

É interessante, e ainda pouco explorada no Brasil, a discus-
são em torno de qual teoria das restrições seria aplicável 
aos direitos sociais, em função de suas características ante-
riormente colocadas. De um lado, tem-se uma construção 
teórica que vincula o caráter prestacional de um direito fun-
damental à impossibilidade de restrições, apontando para a 
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incidência da teoria interna sobre esses direitos (KIM, 2015, 
p. 273). De outro, entende-se que a teoria externa se adequa 
melhor aos direitos sociais, se combinada com a teoria dos 
princípios (OLSEN, 2006, p. 128). Ambas as posições serão 
analisadas a fim de se obter certas conclusões no presente 
ponto. 

A afirmação de que não é possível aplicar a teoria 
externa das restrições aos direitos fundamentais sociais 
decorre, inicialmente, de seu caráter prestacional e do 
debate em torno de sua eficácia. Majoritariamente, as nor-
mas que tratam desses direitos podem ser classificadas como 
normas de eficácia limitada (SILVA, 2010, p. 164), isso em 
função da necessidade de regulamentação legislativa e ação 
administrativa, por parte do Estado, para garantir sua con-
cretização. Não obstante ser possível afirmar que todas as 
normas de direitos fundamentais possuem certo grau de 
eficácia a priori, essas normas preveem fins, deixando a 
cargo do gestor público e do legislador estabelecer os meios 
para atingi-los (KIM, 2015, p. 273).

Logo, defende-se que é impossível determinar os man-
dados de otimização somente por meio da norma consti-
tucional que prevê o direito social, uma vez que está pen-
dente sua regulamentação pelo poder público. Assim, em 
sua análise caberia apenas perceber e delimitar o conteúdo 
jurídico social, em conformidade com a teoria interna. A 
restrição externa só seria viável em relação às normas que a 
tornam exercitável pelo usuário, ou titular do direito (KIM, 
2015, p. 274). Exemplificativamente, a norma do Artigo 6°, 
caput, da Constituição Federal, que prevê o direito à Edu-
cação como um Direito Fundamental Social, não é passível 
de restrições, em função de sua baixa densidade normativa 
apenas provocar o legislador a tornar tal direito efetivo. Por 
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outro lado, neste exemplo, a Lei nº 14.113, de 25 de dezem-
bro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), poderia sofrer restri-
ções externas. Isto em decorrência da sua eficácia viabilizar 
diretamente a aplicação de recursos para o exercício deste 
direto. Destarte, restaria prejudicada a aplicação da teoria 
externa em certas normas de direitos sociais. 

Não obstante, também se argumenta na literatura pela 
admissibilidade, e melhor adequação, da teoria externa das 
restrições aos direitos sociais. Parte-se das seguintes premis-
sas: a) as normas constitucionais que preveem esses direitos 
podem ser consideradas normas-princípio; e b) as mesmas 
normas geram determinado grau de eficácia, em consonân-
cia com o princípio da máxima efetividade dos direitos fun-
damentais29. Em suma, coloca-se que os direitos fundamen-
tais sociais, ainda que de maneira contida, possuem certo 
grau de eficácia imediata, bem como que estão inseridos em 
um sistema de regras e princípios, conforme refere Alexy 
(2006): “os direitos fundamentais sociais não podem ser 
resumidos a uma questão de tudo-ou-nada” (ALEXY, 2006, 
p. 128). Assim, poderiam ser identificados, em parte, como 
mandados de otimização. Retomando o exemplo anterior, a 
simples previsão constitucional do direito à educação como 
direito fundamental torna o acesso a ela exigível indepen-
dentemente de norma infraconstitucional regulamentadora. 
Aponta-se, para tanto, o cabimento de mandado de injunção 
para sanar eventuais omissões legislativas.

29  Observam-se, para este fim, o mandado de injunção e a ação direita 
de inconstitucionalidade por omissão. Ambas as ações constitucionais 
possibilitam o exercício de um direito social não regulamentado pelo 
legislador.
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A partir disso, é possível defender que os direitos 
sociais projetam direito subjetivo prima facie. Tal afirmação 
acarreta a possibilidade lógica da incidência de restrições 
externas a eles, uma vez que seu conteúdo definitivo não 
é previamente determinado. Por exemplo, em um even-
tual conflito envolvendo um direito social e outro direito 
fundamental, o primeiro pode restringir sua incidência, ou 
reconhecer sua prevalência no caso concreto, uma vez que 
seu âmbito de proteção é percebido também no momento 
da análise dos fatos (OLSEN, 2006, p. 128). Destarte, a apli-
cação de conceitos típicos da teoria externa das restrições, 
para essa corrente, é aplicável aos direitos prestacionais se 
esses são percebidos como normas-princípio, geradoras de 
direito prima facie.

Colocados os dois argumentos contrários no que con-
cerne à adequação de uma outra teoria das restrições dos 
direitos fundamentais aos direitos sociais, observa-se que 
a primeira posição falha ao afirmar que apenas a teoria 
interna seria cabível, isso porque, em que pese os direitos 
sociais possuírem eficácia limitada na maioria das situa-
ções, ainda é possível identificar mandados de otimização 
e direito subjetivo prima facie gerados por eles. O Art. 5º, § 
1º, da Constituição Federal de 1988, assegura a concepção de 
autoaplicabilidade das normas de diretos fundamentais, que 
deve ser considerada. Conforme Sarlet (2012), os direitos 
prestacionais são dotados de baixa densidade normativa, 
mas ainda assim podem ser diretamente aplicáveis (SARLET, 
2012, p. 140-141). Nesse sentido, retomam-se os exemplos do 
mandado de injunção e da ação direita de inconstitucionali-
dade por omissão como figuras processuais que evidenciam 
esta aplicação (QUINTILIANO, 2018, p. 102).
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Assim, não se verificam impedimentos para o uso 
da teoria externa dos direitos fundamentais aos direitos 
sociais, ainda quando consistirem em direitos prestacio-
nais, ressalvado o fato de que as restrições serão menores, 
considerando a baixa densidade dessas normas. Além disso, 
em primeira análise, ressalta-se que nenhuma caracterís-
tica própria dos direitos fundamentais impede a opção pela 
teoria interna. Permanecem, porém, as críticas gerais feitas 
às suas concepções30. O que se mostra necessário ressal-
tar é que a opção por uma ou outra teoria, por parte do 
intérprete, possui relevância prática (SILVA, 2010, p. 156), 
inclusive no tocante à efetivação dos direitos fundamentais 
sociais, pretendida pela Constituição, e assegurada pelos 
princípios e cláusulas abordados a seguir. 

3.3 Conteúdo essencial e proibição do retrocesso 
social

É importante observar que, na realidade brasileira, muitas 
das promessas programáticas das normas constitucionais 
não foram cumpridas. Isso se observa nas diversas desi-
gualdades no âmbito étnico, econômico e de gênero, das 
quais padecem as minorias historicamente excluídas dos 
espaços de decisões políticas e jurídicas. A latente insu-
ficiência dos direitos sociais diante das necessidades da 
população, contudo aumenta sua relevância e reafirma 
seu caráter fundamental. Diante disso, em um contexto de 
constante flexibilização desses postulados jurídicos, cabe 

30  Conforme anteriormente esclarecido, tais críticas se confundem 
com aquelas em relação à teoria restrita do suporte fático e se concen-
tram, majoritariamente, no fato de que a limitação de seu conteúdo a 
priori resulta também em sua menor eficácia no plano fático. 
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analisar os contenciosos constitucionais às restrições aos 
direitos sociais, em especial a proibição do retrocesso social 
e a construção teórica do conteúdo essencial desses direitos.

3.3.1 Teoria das restrições às restrições: a 
relevância do conteúdo essencial

Inicialmente, temos que o conteúdo essencial é um 
conceito que merece destaque ao analisarmos as restrições 
aos direitos fundamentais de maneira ampla. A admissi-
bilidade de restrições aos direitos fundamentais levanta a 
questão sobre até que ponto um direito pode ser restrin-
gido. Nesse sentido, Alexy (2006) aponta que os Direitos 
Fundamentais operam como restrição de sua própria res-
tringibilidade, uma vez que princípios que colidem com ele 
só serão restritivos quando a eles for atribuído peso maior 
do que aos direitos fundamentais (ALEXY, 2006, p. 230). A 
partir disso, tem-se a concepção de que existe um núcleo 
essencial dos direitos fundamentais, o qual é a restrição às 
próprias restrições.

Surge o problema de delimitar o conteúdo presente 
neste núcleo, a priori, irrevogável, sob pena de descarac-
terização do próprio direito. A partir disso, despontam na 
doutrina duas teorias: a teoria objetiva e a teoria subjetiva.

A primeira considera que o conteúdo essencial de um 
direito fundamental deve ser definido com base no seu sig-
nificado para a vida social como um todo. Isso significaria 
dizer que proteger o conteúdo essencial de um direito fun-
damental implica proibir restrições à eficácia desse direito 
que o tornem sem significado para todos os indivíduos ou 
para boa parte deles. Tal proteção, porém, conforme aponta 
Virgílio Afonso da Silva (2010), mostra-se insuficiente nos 
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casos em que é necessária a proteção de um direito fun-
damental de um indivíduo, isoladamente considerado, em 
um sentido que não seja voltado para a vida social em uma 
perspectiva coletiva (SILVA, 2010, p. 185).

Já a teoria subjetiva, complementa essa concepção e 
coloca o núcleo essencial que trata dos direitos subjetivos 
de cada um dos titulares de um direito fundamental, porque 
é perfeitamente possível que uma restrição da proteção de 
um direito fundamental em um caso concreto individual 
não afete sua dimensão objetiva, mas poderia significar uma 
violação ao conteúdo essencial daquele direito naquele caso 
concreto. A crítica realizada a essa teoria é de que ela não 
leva em conta os casos em que ocorre a eliminação total de 
um direito fundamental (ex.: pena de morte, restrição de 
liberdade), que só seriam explicados pelo enfoque objetivo 
(SILVA, 2010, p. 186).

Essa segunda teoria, ainda, se subdivide entre adeptos 
de uma concepção absoluta, ou relativa a seu respeito. Na 
perspectiva da teoria absoluta se estabelece que o conteúdo 
essencial é fixo, independente de sopesamentos. Tal con-
cepção encontra dificuldades de responder ao questiona-
mento inicialmente levantado, qual seja a definição do que 
pertence a esse conteúdo, e do que dele deve ser excluído 
(MARIANO, 2017, p. 10). 

Por outro lado, a teoria relativa coloca que o núcleo 
essencial é o que resta após o sopesamento entre princípios 
contrastantes no caso concreto. Isso significa, sobretudo, 
afirmar que o conteúdo essencial de um direito não é sem-
pre o mesmo, e poderá variar de situação para situação, 
dependendo dos direitos envolvidos em cada caso (ALEXY, 
2006, p. 298). Embora cause estranheza essa relativização 
do núcleo essencial, tal teoria aproxima-se, para Virgílio 
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Afonso da Silva (2010), da ideia que melhor explica o núcleo 
essencial dos direitos fundamentais (SILVA, 2010, p. 197). 
Isso se dá quando sua delimitação no caso concreto ocorre 
por meio da análise de proporcionalidade de cada inter-
venção. Assim, restrições a direitos fundamentais que pas-
sam no teste da proporcionalidade não afetam o conteúdo 
essencial dos direitos restringidos. É nessa característica que 
reside o caráter relativo da proteção ao conteúdo essencial. 
Dessa forma, uma restrição que possa ser considerada como 
leve pode, mesmo assim, segundo uma teoria relativa, ser 
encarada como invasão do conteúdo essencial de um direito: 
basta que não haja fundamentação suficiente para a restri-
ção (SILVA, 2010, p. 199-200). Tal argumentação mostra-se 
a mais consistente para a delimitação desse conceito, ini-
cialmente abstrato, tão necessário para a compreensão do 
tema das restrições.

No caso dos direitos sociais, ora objeto de análise, é 
importante observarmos algumas peculiaridades em rela-
ção à delimitação de seu núcleo essencial. No caso desses, 
o núcleo essencial remete, mas não se confunde, com o 
conceito de mínimo existencial (SILVA, 2010, p. 198), que 
pode se referir ao mínimo necessário para efetivação de 
um direito social, ou a extensão na qual as normas de 
direitos sociais são eficazes independentemente da polí-
tica legislativa. 

Feita essa ressalva, tem-se que o conteúdo essencial 
de um direito social está intimamente ligado, a partir da 
teoria relativa, a um complexo de fundamentações neces-
sárias para justificar sua não realização no caso concreto, 
e ao confronto da norma constitucional com essa justifica-
ção. Portanto, a não realização é considerada uma restrição, 
que deve ser fundamentada para deixar de ferir o núcleo 
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essencial do direito social. Nesse sentido, argumenta-se pela 
vinculação do Estado para a concretização de ao menos este 
núcleo, no sentido positivo de conferir efetividade ao direito 
em questão (NETTO, 2010, p. 188).

3.3.2 O princípio da proibição do retrocesso social

Para além da dimensão positiva dos direitos sociais, é 
importante atentar para sua eficácia negativa, que se opõe 
ao Estado, observada no princípio da proibição do retrocesso 
social. Norma adscrita da Constituição, ele é definido por 
Felipe Derbli (2007), no contexto da Constituição de 1988, 
como: “a vedação ao legislador de suprimir arbitrariamente 
a disciplina infraconstitucional de um direito fundamental 
social” (DERBLI, 2007, p. 196). Assim, dentro da problemá-
tica das restrições aos direitos sociais, esse princípio des-
ponta como outra restrição às normas que regulamentam 
esses direitos. Contudo, sua incidência se refere às normas 
que regulamentam esses direitos, e não ao próprio manda-
mento da Constituição.

Ocorre que a proibição do retrocesso, como norma-prin-
cípio, aponta para um aspecto negativo dos direitos sociais. 
Nesse ponto, considerado de maneira independente do cará-
ter positivo das prestações, eles se assemelham aos direitos 
de defesa, uma vez que vedam ao poder público a supressão 
ou abolição de normas que consolidam sua eficácia. Assim, 
a intervenção estatal, nesse sentido, está sujeita à incons-
titucionalidade em decorrência da proibição do retrocesso.

Ressalva-se que a aplicação do princípio não é abso-
luta, possuindo notável relação com o conteúdo essencial 
do direito social em análise do caso concreto. Quanto à 
matéria que concerne este núcleo, vigora em absoluto a 
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proibição de retrocesso, restringindo-se quaisquer interven-
ções do Estado no sentido de mitigar os direitos sociais no 
que tocam ao seu conteúdo-base. De outro lado, tratando-se 
de matéria que ultrapassa o núcleo essencial protegido, cabe 
análise de proporcionalidade e ponderação entre a veda-
ção ao retrocesso e a justificativa da intervenção estatal 
(NETTO, 2010, p. 193).

Não obstante, ressalta-se que a própria Constituição 
prevê esse instituto, ainda que implicitamente, a fim de pro-
por contencioso jurídico a restrições, principalmente em 
nível legislativo, que reduzem abruptamente a eficácia dos 
direitos sociais. Em um contexto de crise do estado social, 
marcado por reformas legislativas com o intuito de redu-
zir a atividade prestacional do Estado, ele merece especial 
atenção. Assim, denota-se a importância da percepção do 
caráter prestacional dos direitos sociais, que também acar-
reta restrições em relação a sua restringibilidade, conforme 
abordado no presente artigo.

4 Conclusões

As restrições aos direitos fundamentais são frequentes no 
cotidiano das cortes constitucionais, bem como do mundo 
dos fatos, observadas as situações de colisão e conflito entre 
esses direitos. Ao longo deste trabalho, concluiu-se que a 
premissa para sua concepção se encontra na teoria dos prin-
cípios, que reconhece a existência de normas que escapam 
à concepção de tudo-ou-nada, devendo ser realizadas ao 
máximo diante das condições fáticas presentes, sendo assim 
passíveis de ponderações e restrições. Nesse grupo, das nor-
mas-princípio, conforme abordado, podem estar normas de 
direitos fundamentais. 
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Isso posto, estabelecem-se a teoria externa das res-
trições, que se enquadra melhor à noção de princípios, e a 
teoria interna, que reconhece apenas a limitação do con-
teúdo já definido. A adoção de uma teoria ou outra afeta 
diretamente a questão da eficácia e aplicabilidade desses 
direitos. Abordando seu suporte fático, foi possível esta-
belecer que é essencial para a compreensão das restrições 
explorar a extensão do âmbito de proteção de cada direito 
fundamental. Nessa perspectiva, novamente foram abor-
dadas, paralelamente, as duas teorias a respeito do tema: a 
teoria restrita e a teoria ampla, que se referem às condutas 
protegidas pelo direito fundamental. A partir dessa análise, 
concluiu-se que a teoria externa das restrições e a teoria 
ampla do suporte fático são aquelas que conferem maior 
abrangência e efetividade aos direitos fundamentais, isso 
porque elas colocam o sopesamento e a proporcionalidade 
como critérios de aplicação.

Na segunda seção deste capítulo, após a discussão 
do tema das restrições aos direitos fundamentais em uma 
perspectiva geral, foi analisada sua aplicação nos direitos 
sociais, em específico. Nesse processo, constatou-se que as 
características próprias desses direitos, como a vinculação 
do Estado e a necessidade de regulamentação infraconsti-
tucional, tornam importante uma análise mais profunda 
quanto a quais restrições são admissíveis, e de que modo 
elas podem ser aplicadas às normas que as preveem. Nesse 
contexto, concluiu-se pela viabilidade da aplicação da teoria 
externa aos direitos sociais, posto que esses possuem certo 
grau de densidade normativa, ainda que ela seja reduzida.

Prosseguindo para a análise do conceito de conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais, foi possível consta-
tar sua relevância como ponto limite para a admissão de 
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restrições, que pode ser identificado na análise do caso 
concreto por intermédio da ponderação. No caso dos direi-
tos sociais, tal restrição às restrições instrumentaliza-se 
no princípio da proibição do retrocesso social, importante 
contencioso constitucional a ser aplicado em contextos de 
crise e reforma relacionados ao estado social.
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O mínimo existencial e a satisfação 
das necessidades básicas na 
concretização do direito ao 
desenvolvimento

Pedro Coelho Marques

1 Introdução

As relações entre direitos fundamentais e o direito ao desen-
volvimento são amplas e dispõem de uma multiplicidade de 
enfoques. O que se pretende abordar neste artigo é o direito 
ao mínimo existencial e a satisfação das necessidades bási-
cas sob a ótica e os efeitos do desenvolvimento.

No contexto de um país tido como em constante desen-
volvimento como é o caso do Brasil, o desenvolvimento deve 
ultrapassar a barreira da diretriz econômica e avançar às 
vertentes do campo social, político, de direitos humanos, e, 
não somente, mas também, econômico.

O que se elabora neste trabalho é um estudo do mínimo 
existencial e da satisfação das necessidades básicas em um 
contexto de garantia de desenvolvimento que se demons-
tre amplo e plural, não apenas restrito a poucos setores 
da sociedade que podem suportar o custo de despender 
recursos para tanto. Como se perceberá e como se poderia 
naturalmente prever, o desenvolvimento é mais custoso ao 

Capítulo 6
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indivíduo desprovido de recursos em detrimento ao mais 
abastado.

Em um cenário de crise como o que patentemente se 
percebe no Brasil e no mundo, agravada principalmente 
pela COVID-19 nos últimos dois anos, pretende-se expor 
o panorama de garantia das necessidades básicas para que 
o direito ao mínimo seja garantido mesmo nesses tempos 
de atribulação. Na assecuração desses direitos, explicita-se 
que pode ser encontrada uma forma de garantir o direito 
ao desenvolvimento.

Através de revisão bibliográfica o artigo expõe uma 
inquietação quanto ao momento e quanto ao comporta-
mento estatal no oferecimento de direitos aos jurisdicio-
nados a partir do aspecto social que circunda um Estado 
assim caracterizado.

2 O mínimo existencial e a satisfação das 
necessidades básicas

As necessidades básicas são vinculadas à prevenção de pre-
juízos graves, i.e., as necessidades humanas básicas ditam o 
que alguém precisa dispor a fim de que evite ter um prejuízo 
grave (DOYAL; GOUGH, 1991, p. 50).

Isso quer dizer que também se pode ter uma compreen-
são de necessidades básicas a partir do dano, já que são 
consideradas situações básicas em que existe uma privação 
do que é básico ou imprescindível, ou seja, nessa privação 
do básico existe propriamente um dano (LEIVAS, 2006, p. 
123-124).

Em assim sendo, de forma comparativa ao mínimo 
existencial, Leivas (2006, p. 124) coloca como critérios 
relevantes na identificação das necessidades básicas os 
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seguintes: (i) sofrimento ou dano; (ii) inevitabilidade de tal 
dano; (iii) ausência de uma situação alternativa substituinte.

Ocorre que, na satisfação dessas necessidades básicas, 
é importante a compreensão dos agentes de satisfação uni-
versais, isto é, as atividades que satisfazem as necessidades 
em todas as culturas, que são colocadas por Leivas (2006, p. 
124-125) também como necessidades intermediárias. Exem-
plificando a fim de elucidar a questão, temos que são neces-
sidades intermediárias: alimentos nutritivos, água limpa, 
moradia protegida, ambiente laboral desprovido de riscos, 
atenção à saúde apropriada, segurança na infância, segu-
rança física, segurança econômica e educação apropriada 
(LEIVAS, 2006, p. 125).

No entanto, importante também atentar ao fato de que 
há dois fatores que atuam enquanto pré-condições básicas 
para evitar os prejuízos da não disposição das necessidades: 
a saúde e a autonomia, sendo a primeira um pressuposto 
básico, eis que os seres humanos, na existência, precisam 
ir além da mera sobrevivência; e a segunda é expressada na 
capacidade do indivíduo de formular objetivos e estratégias 
consistentes e adequadas aos próprios interesses (LEIVAS, 
2006, p. 126).

No ponto relativo à autonomia, a exposição teórica de 
Leivas (2006) se aproxima intrinsecamente da abordagem de 
Amartya Sen (2000) quando avalia a igualdade e a justiça. 
Assim ocorre pois a real autonomia da pessoa humana se 
identifica, para Sen, quando se alia à ideia do utilitarismo 
e da justiça como equidade ao conceito de oportunidades 
reais colocadas à disposição do indivíduo.

Acompanhando Sen, Leivas (2006, p. 125) expõe que há 
três variáveis que afetam o nível de autonomia individual: 
(i) o grau de compreensão da pessoa sobre si própria, sobre 
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sua cultura e do que espera de si mesma como indivíduo; 
(ii) a capacidade psicológica; (iii) as oportunidades objetivas 
que terá.

Assim como para Sen (2000), que coloca um conceito 
moral conectado ao exercício das liberdades individuais 
como melhor forma de mensurar o desenvolvimento — em 
oposição ao utilitarismo — o fato das variáveis expostas 
por Leivas apresentarem aspectos subjetivos e relativos a 
esfera individual da pessoa humana faz com que as teorias 
se aproximem e valorizem pontos semelhantes.

No que diz respeito aos dois fatores — saúde e auto-
nomia — considera-se que é possível atingir tanto um nível 
ínfimo quanto um nível ótimo de satisfação. O primeiro é 
atingido quando supre a necessidade de alguém de obter 
água e oxigênio para viver; o segundo, mais complexo, é 
dividido entre ótimo mínimo e ótimo máximo. O nível ótimo 
máximo é o que deve ser perseguido sempre, mas não se 
pode negar a dificuldade de países mais pobres em oferece-
rem serviços que supram as necessidades correspondentes 
a tais níveis (LEIVAS, 2006, p. 126).

A dificuldade se acentua quando percebemos que o 
nível ótimo máximo demanda o oferecimento de saúde e 
autonomia suficientes para que o indivíduo seja capaz de 
compreender a forma de vida que leva e, ainda, de formular 
ideias e objetivos necessários para que haja uma mudança 
em tal cenário, se assim desejar. Neste panorama, a par-
ticipação no processo político é fundamental, vez que a 
mudança na cultura e, consequentemente, no status quo, 
passa pela possibilidade de pensar além da mera sobrevivên-
cia, retratada na possível escolha de representantes distintos 
(LEIVAS, 2006, p. 126).
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No nível ótimo mínimo, por outro lado, há uma partici-
pação do indivíduo na sociedade, no entanto não se vislum-
bra a efetiva participação a ponto de ocorrer uma mudança 
substancial se assim for desejado (LEIVAS, 2006, p. 126). 
Há a visualização da possibilidade de mudança, mas não a 
efetiva mudança, como há no nível ótimo máximo.

Quando se pensa nas necessidades básicas como funda-
mentação de direitos, deve-se identificar duas vias possíveis, 
conforme Roig (1994, p. 284): a primeira é elaborada a partir 
da ideia de que existe uma conexão entre uma necessidade 
básica e um direito, sendo que tal conexão só existe por oca-
sião dos valores, i.e., as necessidades que devem ser, de fato, 
levadas em consideração, são aquelas que se dirigem a algo 
que é considerado valioso. Os critérios de valor são usados 
pra definir a necessidade e, consequentemente, um direito 
que dela se origina; a segunda, destaca-se por considerar 
que existe uma relação entre necessidades e direitos na qual 
se pode identificar o desempenho de um papel importante 
na fundamentação dos direitos humanos, em que pese não 
seja possível a conceituação dos direitos humanos como 
necessidades básicas protegíveis (LEIVAS, 2006, p.128).

Em suma, portanto, pode-se conceber que a existência 
de necessidades básicas não satisfeitas é argumento forte 
para a existência de um direito direcionado justamente à 
satisfação de tal necessidade, e, além disso, que esses direitos 
devem ser buscados em normas que prescrevem direitos 
fundamentais, dentre os quais, principalmente, os direitos 
fundamentais sociais.

No contexto do mínimo existencial, necessário reme-
morar a lição exposta no ano de 1975 pelo tribunal cons-
titucional federal alemão, que asseverou a necessidade da 
comunidade estatal em assegurar ao cidadão as condições 
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mínimas para uma existência humana digna (LEIVAS, 2006, 
p. 129). Interessante percebermos que ao mesmo tempo em 
que o tribunal demonstra claramente a adoção de um direito 
fundamental ao mínimo existencial, não deixa claro que 
esse seria um direito subjetivo. O que se pretende dizer com 
isso é que não se conclui de tal exposição que o mínimo 
existencial poderia ser requerido judicialmente, ainda que 
a doutrina alemã seja majoritariamente a favor de que o 
direito à existência mínima é subjetivo e público (LEIVAS, 
2006, p. 130). No mesmo sentido é o pronunciamento do 
STF na ADPF 45 em direção à necessidade de se preservar 
a integridade e a intangibilidade do núcleo do mínimo exis-
tencial (LEIVAS, 2006, p. 131).

Na tentativa de formulação de uma teoria do mínimo 
existencial, Torres (2009, p. 26) expõe de maneira elucida-
tiva quatro características principais desse instituto, que 
segundo o autor são também características que se aplicam 
aos direitos fundamentais: (i) normatividade; (ii) interpre-
tatividade; (iii) dogmaticidade; (iv) conexão com a moral.

A normatividade se denota quando analisada a teoria 
do mínimo existencial a partir do fato de que não há preo-
cupação com a explicação de fenômenos, mas sim com a 
concretização, a eficácia e a validade do mínimo existencial.

A interpretatividade é reconhecida ao passo que a teo-
ria do mínimo existencial projeta consequências sobre a 
interpretação dos direitos fundamentais e que tal natureza 
interpretativa, em verdade, acompanha toda a ciência do 
direito.

A dogmaticidade consta entre as características expos-
tas pois a concretização dos direitos fundamentais é um 
dos interesses da teoria do mínimo existencial a partir das 
fontes legislativas e jurisprudências, eis que a sociedade 
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contemporânea é complexa e os direitos fundamentais 
podem se aperfeiçoar tanto nas constituições dos estados 
membros quanto na própria legislação.

Por fim, a conexão com a moral é essencial à teoria 
do mínimo existencial pois, não se confundindo com a filo-
sofia e sem perder a conotação dogmática, há nos direitos 
fundamentais uma vinculação intrínseca com os princípios 
morais e os direitos morais.

O mínimo existencial pode ser considerado um direito 
fundamental definitivo quando os direitos prima facie são 
confirmados pelo legislativo, vez que a realização do direito 
não significa forte afetação do princípio democrático e do 
princípio da separação de poderes (ALEXY, 2017, p. 284). 
Ocorre que neste ponto surge o evidente dilema entre recur-
sos financeiros e o mínimo existencial, o qual pode ter alter-
nativa de resolução pensada da seguinte forma: para que 
um direito fundamental social qualificado como grave deixe 
de ter a sua realização provida pelo Estado, deve ocorrer 
uma situação excepcional como por exemplo uma crise eco-
nômica que também possa ser qualificada como grave no 
que diz respeito à afetação dos princípios eventualmente 
atingidos (LEIVAS, 2006, p. 132).

Em assim sendo, não pode um direito fundamental 
restar a mercê do arbítrio do parlamento, ao passo que se 
não houver a garantia do direito por parte do Poder Legis-
lativo, o Poder Judiciário pode assumir essa tarefa, da forma 
como vem fazendo conforme se verifica da jurisprudência 
consolidada do Supremo Tribunal Federal:

A cláusula da reserva do possível— que não pode ser 
invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, 
de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas 
públicas definidas na própria Constituição — encontra 
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insuperável limitação na garantia constitucional do 
mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso 
ordenamento positivo, emanação direta do postulado da 
essencial dignidade da pessoa humana (STF, 2011).

Na fundamentação do direito ao mínimo existencial, o 
direito ao desenvolvimento assume posição de delimitação 
de uma mínima decência humana. A dignidade humana, em 
conexão com o mínimo existencial, demonstra apontar para 
certo nível de satisfação das necessidades, mesmo porque 
um ser humano precisa de um mínimo para que possa gozar 
de seus direito e para levar, assim, uma existência huma-
namente digna (LEIVAS, 2006, p. 134). Para Torres (2009, p. 
30), inclusive a proteção do mínimo existencial é pré-cons-
titucional, portanto ancorada na ética e fundamentada na 
liberdade, na ideia dos direitos humanos e nos princípio da 
igualdade e dignidade humana.

A partir da concepção de fundamentação do mínimo 
existencial apoiado nas necessidades básicas, aponta-se no 
sentido de que elaborar uma definição geral para o conceito 
é uma tarefa um tanto mais fácil quando comparada com 
a conceituação mais precisa, que se revela extremamente 
complexa (LEIVAS, 2006, p. 134).

Em busca, portanto, de uma definição do mínimo exis-
tencial, Leivas (2006, p. 135) procura apontar que quando 
uma atividade garante a saúde e a autonomia humana, a 
ocorrência de um dano grave ou sofrimento em razão da 
deficiência na prestação dessas duas diretrizes será impe-
dida. Dessa forma, portanto, concisamente o mínimo exis-
tencial é o direito às necessidades intermediárias. Não 
somente o direito ao mínimo existencial físico, senão tam-
bém a uma necessidade espiritual-cultural, como educação 
e sociabilidade.
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Quanto ao tema, importa ressaltar as lições de Sarlet 
(2011, p. 111), que expõe com clareza e solidez sua posição 
no sentido de que o direito ao mínimo existencial — des-
tacado por ele como forma distinta de referência a direitos 
fundamentais sociais — está estreitamente ligado à digni-
dade humana, vez que dois pontos relevantes devem ser 
levados em consideração: (i) a dignidade humana é prin-
cípio fundante dos direitos de defesa e dos direitos sociais 
a prestações; (ii) a dignidade humana se abre ao jogo de 
ponderação com outros princípios constitucionais diante 
de interesses emergentes.

Em análise, portanto, esses direitos fundamentais 
podem ser divididos em: (i) direitos fundamentais na qua-
lidade de direitos de defesa, relacionados a uma conduta 
estatal negativa; (ii) direitos fundamentais como direitos a 
prestações, qualificados como direitos subjetivos com certos 
limites de eficácia impostos principalmente pela reserva do 
possível (SARLET, 2015, p. 63).

Maneira interessante de se compreender o exposto é 
considerar que toda vez que o argumento de reserva de 
competência do Poder Legislativo — ou qualquer outra obje-
ção aos direitos sociais na condição de direitos subjetivos a 
prestações — esbarrar no valor maior da vida e da dignidade 
da pessoa humana, ou ainda quando uma colisão entre bens 
constitucionais resultar em prevalência do direito social 
prestacional, então será possível que se sustente o reconhe-
cimento de um direito subjetivo definitivo a prestações na 
esfera de um padrão mínimo existencial.

Em que pese evidentemente a aplicação prática seja de 
diversas maneiras distinta da teoria, a especificação concreta 
dos níveis de satisfação para atendimento ao mínimo exis-
tencial deve ser feita em trabalho democrático e conjunto 
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entre os poderes Legislativo e Executivo, levando em conta 
as prioridades e a disponibilidade de recursos dentro do 
limite insculpido na Constituição Federal (LEIVAS, 2006, 
p. 132).

Caso não haja o atendimento às diretrizes dispostas, o 
judiciário deve assumir seu papel e suprir a deficiência de 
oferecimento dos direitos, acompanhando o que diz Alexy 
(2017, p. 288), no sentido de que os direitos fundamentais 
são tão importantes que não podem ter sua outorga ou não 
outorga restritas às mãos da simples maioria parlamentar.

No mesmo sentido aponta Torres (2009, p. 33) quando 
menciona que a jusfundamentalidade dos direitos sociais 
se reduz ao mínimo existencial em seu duplo aspecto: (i) a 
proteção negativa contra a incidência de tributos sobre os 
direitos sociais mínimos de todos e (ii) a proteção positiva 
com a entrega de prestações estatais materiais em favor 
dos pobres. Ademais, um processo que se perceba demo-
crático é essencial a essa confirmação de direitos, vez que 
dois pontos centrais para que assim ocorra são a cidadania 
reivindicatória e a colaboração na prática orçamentária.

3 O direito ao desenvolvimento enquanto direito 
humano e fundamental

Por princípio, cumpre asseverar que o direito ao desen-
volvimento não pode ser resumido exclusivamente ao 
aspecto econômico. Antes, envolve, isto sim, um leque 
bastante amplo de outros fundamentos, o que faz dele 
um direito-síntese, i.e., um direito que abrange todos os 
demais direitos contemplados explícita ou implicitamente 
nos sistemas jurídicos internacional e nacional, que se 
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demonstram pressupostos para sua concretização (OLI-
VEIRA & MOREIRA, 2016, p. 116).

Ao analisarmos o fator mencionado para a conceitua-
ção do direito ao desenvolvimento, podemos perceber que 
a concretização deste depende da concretização dos demais 
direitos fundamentais (OLIVEIRA & MOREIRA, 2016, p. 
116).

A partir da proposição de que o desenvolvimento pres-
supõe melhora da eficácia do sistema de produção, social, 
satisfação de necessidades básicas humanas (alimentação, 
habitação, saúde, educação, etc.), devendo as mesmas serem 
compreensíveis a partir de um contexto cultural (FURTADO, 
1964, p. 16), a formulação de um direito à obtenção de tal 
disposição se insere em um panorama de previsão inter-
nacional conforme se percebe do artigo 1º da Declaração 
sobre o Direito ao Desenvolvimento da Organização das 
Nações Unidas (Resolução 41/128 da Assembleia Geral, de 
4 de dezembro de 1986).

O artigo da Declaração da ONU supracitado dispõe 
que o desenvolvimento é um direito humano inalienável, 
devendo toda pessoa e todos os povos estarem habilitados 
a participar dos resultados dos avanços em termos econô-
micos, sociais, culturais e políticos, realizando plenamente 
todos os direitos humanos e liberdades.

O direito ao desenvolvimento compreende uma teoria 
tridimensional, envolvendo a (i) participação, que envolve 
transparência, democratização e accountability na gestão 
pública e na construção e implementação de políticas públi-
cas; (ii) a proteção às necessidades básicas de justiça social, 
que implica na colocação do homem como o sujeito central 
do desenvolvimento e beneficiário do direito ao desenvolvi-
mento; (iii) a adoção de políticas nacionais e de cooperação 
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internacional tem como escopo prover meios que encorajem 
esse direito, principalmente aos países em desenvolvimento 
(PIOVESAN, 2010).

Considerando-se o desenvolvimento enquanto um pro-
cesso econômico, social, cultural e político que possibilita 
uma justa e equânime participação de todos nos benefí-
cios sociais, o desenvolvimento econômico, tido como um 
entendimento superado31, permanece na cultura nacional 
e internacional como o mais interessante a ser utilizado, 
muito devido à ignorância científica dos aspectos sociais, 
ambientais e culturais (OLIVEIRA & MOREIRA, 2016, p. 
122).

No que diz respeito ao desenvolvimento humano, 
também importante principalmente pela proposição de 
ampliação de oportunidades para todos os seres humanos, 
denota-se que esse tem Amartya Sen como principal idea-
lizador. Através do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), anualmente a ONU divulga o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos países e “tem 
como indicadores preponderantes o grau de acesso à edu-
cação, à saúde, os índices de saneamento básico, bem como 
os graus de liberdade política, econômica e social e a asse-
curação dos direitos humanos” (OLIVEIRA & MOREIRA, 
2016, p. 125).

Na concretização do desenvolvimento pretendido, é 
essencial que se viabilize a autorrealização e a dignidade dos 
indivíduos e das coletividades a partir do Estado, principal-
mente na promoção de políticas públicas (REYMAO et al., 
2020, p. 58). Assim, as políticas públicas que construam uma 

31  Ver Kinoshita (2005).
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ordem social justa e organizada são a própria concretização 
do direito ao desenvolvimento.

Os direitos ligados ao direito-síntese do desenvol-
vimento — saúde, educação, assistência social — são tra-
duzidos nas políticas públicas e devem estar associados à 
necessidade de reduzir a desigualdade econômica e social 
(REYMAO et al., 2020, p. 71). O mínimo existencial se 
demonstra aqui um parâmetro importante na distinção e 
na implementação dos direitos em direção à confirmação 
de necessidades básicas.

Para a consideração do direito ao desenvolvimento é 
necessário que se compreenda o conceito do desenvolvi-
mento que abrange a cumulação, e não a exclusão, das diver-
sas formas de desenvolvimento. Nesse ponto, percebe-se 
o mínimo existencial com clareza: o direito ao desenvol-
vimento — direito humano pois possibilita ao ser humano 
manter e desenvolver a inteligência, dignidade e consciên-
cia e permite a satisfação de suas necessidades materiais e 
espirituais (ALMEIDA, 1996, p. 24) — não é um direito de 
um indivíduo, grupo ou Estado, mas sim os direitos míni-
mos que devem ser assegurados a todos os indivíduos, sem 
qualquer espécie de restrição ou distinção (OLIVEIRA & 
MOREIRA, 2016, p. 126).

4 Os direitos ao desenvolvimento e ao mínimo 
existencial em tempos de crise

Os Estados tendem a demonstrar um apoio retórico ao 
direito ao desenvolvimento, mas tendem, também, a negli-
genciar seus conteúdos básicos na prática política (MARKS, 
2004, p. 137), o que é, conforme Muniz (2018, p. 278-279), 
agravado quando se percebe um estado de crise. 
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Conforme dito nos pontos anteriores, o direito ao 
desenvolvimento é um direito-síntese, e em assim sendo 
pugna pela vontade política e pelo compromisso coletivo 
com a sua efetividade. Procura-se alcançar a socialidade 
com o direito ao desenvolvimento (MUNIZ, 2018, p. 279).

O mínimo existencial, acompanhando essa tendência, 
aponta para a satisfação das exigências mínimas que repre-
sentam os direitos humanos em seu conjunto, agindo como 
uma diretriz que dá sentido, curso e direção à materialidade 
do direito ao desenvolvimento (MADRAZO, 1995, p. 84-85).

Necessário atentar ao fato de que o “desenvolvimento 
humano e os direitos humanos se reforçam mutuamente, 
ajudando a garantir o bem-estar e a dignidade de todas 
as pessoas, desenvolvendo a autoestima e o respeito pelos 
outros” (ÖZDEN, 2006, p. 27), i.e., o desenvolvimento 
humano, em tempo de crise, tende a dar lugar a escolhas 
por parte dos indivíduos de outros meios de instrumenta-
lização de seus direitos e interesses que não a liberdade e a 
emancipação individuais (MUNIZ, 2018, p. 285).

Em tempos de crise, rememore-se, ainda, que diante 
da natural dificuldade do momento, é necessário “consoli-
dar, fortalecer e ampliar o processo de afirmação do direito 
ao desenvolvimento como um direito humano inalienável” 
(PIOVESAN, 2002, p. 6). Assim, o pressuposto de que “a crise 
oferece a oportunidade de repensar as missões econômicas 
e sociais do Estado e mesmo de melhorar a qualidade da 
democracia por força da maior exigência de fundamentação, 
transparência e participação na esfera das políticas públicas” 
(GONÇALVES et al., 2013, p. 45-46) é importante para que 
o direito ao desenvolvimento, enquanto direito humano e 
fundamental, atue como resistência democrática no estado 
de crise.
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A crise é patente, mormente em um país no qual fal-
tam vacinas (que já existem) para imunizar a população 
contra um vírus potencialmente letal por negligência de 
governantes que preferiram métodos ineficazes na tenta-
tiva de combatê-lo. Há desenvolvimento em um estado que 
caminha em marcha ré quanto à garantia de direitos funda-
mentais à sua população? Não parece ser atendido o direito 
ao mínimo existencial que garanta uma existência humana 
digna quando a crise faz sofrer de forma massivamente mais 
grave a população mais pobre32.

5 Conclusão

A revisão da literatura aqui efetuada pretendeu abordar 
o direito ao desenvolvimento enquanto direito humano e 
fundamental, embasado no direito ao mínimo existencial e 
na satisfação das necessidades básicas.

Buscou-se analisar o direito ao desenvolvimento 
enquanto um processo econômico, social, cultural e político 
que possibilita uma justa e equânime participação de todos 
nos benefícios sociais, e não meramente como desenvol-
vimento econômico, entendimento que, em que pese não 
mais tão utilizado como antigamente, ainda está presente 
na cultura das políticas públicas no Brasil.

A forma como tal abordagem do desenvolvimento atua 
em relação ao direito ao mínimo existencial e à satisfação 
das necessidades básicas é, principalmente quando se trata 
do desenvolvimento humano, imbricada nos indicadores 
preponderantes do grau de acesso à educação, à saúde, 

32  Ver Estrela et al. (2020); Silva (2010); Barros et al. (2000); Pitom-
beira e Oliveira (2020) e Campello et al. (2018).
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dos índices de saneamento básico, bem como dos graus de 
liberdade política, econômica e social e da assecuração dos 
direitos humanos.

Em um panorama de crise como a que permanente ou 
transitoriamente se enfrenta no mundo e, mais vigorosa-
mente no Brasil, pensar no desenvolvimento é pensar no 
indivíduo mais necessitado e menos lembrado quando se 
propõe políticas públicas que visem à garantia do mínimo 
existencial — e consequentemente de desenvolvimento — 
por parte do Estado social.

Quando levadas em consideração todas as observa-
ções expostas no presente trabalho, forma-se a ideia de que 
a existência de necessidades básicas não satisfeitas é um 
forte argumento para que se molde um direito direcionado 
justamente à satisfação da mencionada necessidade. Para 
além disso, ainda, tais direitos devem ser buscados em nor-
mas que prescrevem direitos fundamentais, dentre os quais, 
principalmente, os direitos fundamentais sociais.
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A Federação brasileira e a realização 
dos direitos sociais de forma 
descentralizada na constituição de 
1988

Marta Marques Ávila

1 Introdução

Parte-se do pressuposto que os direitos sociais são os direi-
tos previstos no artigo 6º da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil e que, em regra, exigem ações positivas por 
parte do Estado. É importante, portanto, entender como o 
Estado brasileiro está organizado de forma a realizar seus 
fins e, em especial, atender aos direitos sociais.

Parafraseando Cezar Saldanha Souza Junior, o federa-
lismo é um dos temas mais delicados do Direito Constitu-
cional. No Brasil, a forma federal de organização do poder 
no território teve sua adoção formal desde a Constituição de 
1891. A Federação brasileira, em sua história constitucional, 
passou por movimentos pendulares, vivenciando avanços e 
retrocessos, com culminância na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, registrando sempre a constante 
presença do Município.

No que tange à forma federal de Estado, a Constituição 
de 1988 tinha um objetivo: tornar realidade a descentrali-
zação do poder. Sob dois aspectos pode-se considerar que o 

Capítulo 7
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texto constitucional avançou, mas, ao que tudo indica, não 
foi tão longe quanto poderia e, com o decurso do tempo, 
foi perdendo força em razão das alterações sofridas. No 
primeiro aspecto, a Carta Magna valorizou o Município, 
ao considerá-lo expressamente como ente da Federação e, 
no segundo, avançou na repartição de competências. No 
entanto, parece que permanecem obstáculos para a efeti-
vidade de ambos.

A repartição de competências — encargos e receitas 
— é uma questão central na Federação, já que seu equilí-
brio entre os entes federativos sinaliza sua realização. Os 
encargos correspondem às atividades, dentre as quais os 
serviços públicos, a serem desempenhadas pelo Estado para 
o próprio funcionamento e para o atendimento à popula-
ção. As receitas são os recursos que ingressam nos cofres 
públicos para honrar as despesas. A harmonia entre esses 
dois elementos da repartição do poder no território sinaliza 
sua realização.

O Município teve seu poder de estabelecer as próprias 
normas reconhecido pelo texto constitucional. No período 
de vigência da Constituição, vem crescendo sua presença 
no cumprimento dos direitos sociais da população, mas não 
na tomada de decisão sobre tais direitos. 

O presente trabalho estrutura-se em quatro partes, 
além da introdução e da conclusão. A primeira parte aborda 
os Direitos Sociais como direitos fundamentais que exigem a 
ação do Estado para sua efetivação. A segunda versa sobre a 
evolução do federalismo brasileiro, dando ênfase à presença 
constante do Município, por se tratar de uma particulari-
dade do modelo brasileiro e tendo em vista a importância 
da entidade municipal na dinâmica do Estado, na prestação 
dos serviços e na efetivação dos direitos sociais. A terceira 
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trata da Federação e a repartição de competências prevista 
no título correspondente à organização do Estado no texto 
constitucional. A quarta aborda as competências tributárias 
para que se identifique a distância entre os encargos dos 
entes e as receitas por esses recebidas para honrar tais des-
pesas, apesar do avanço atribuído, no que tange à realização 
da Federação, pelo texto constitucional de 1988.

 Nota-se que a Federação brasileira não foi pensada 
de forma conjugada, havendo uma organização de poder 
que privilegia a tomada de decisão por parte da União. Esse 
modelo de organização da dinâmica de atuação do Estado 
dificulta a realização dos direitos sociais de forma descentra-
lizada, pois descentraliza apenas a execução e não o poder 
de decidir.

2 Direitos sociais

Recebem o carimbo de direitos fundamentais aqueles consi-
derados pelo poder constituinte de tão grande importância 
a ponto de serem colocados no texto constitucional e, por 
conseguinte, nele serem previstos e denominados como tal 
(BONAVIDES, 2012, p. 579). No que se refere aos direitos 
fundamentais, a Constituição da República Federativa de 
1988, comparada com as Constituições brasileiras anterio-
res, enuncia inúmeras inovações. Destaca-se o deslocamento 
da previsão dos direitos fundamentais para o início do texto, 
logo no segundo título, como uma forma de demonstrar a 
valorização/ênfase atribuída pelo constituinte originário ao 
tema (FERREIRA FILHO, 2012). O constituinte originário de 
1988 alargou sobremaneira o rol de direitos reconhecidos 
como fundamentais e, especificamente, concedeu um capí-
tulo próprio aos direitos aqui em exame – os direitos sociais.
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Pela análise e pela caracterização dos direitos fun-
damentais como um todo, percebe-se que eles assumem 
inegável importância para o elemento central do Estado, 
a pessoa humana. No entanto, através do agrupamento ou 
da classificação dos direitos fundamentais, tendo em vista 
a realidade social de seu reconhecimento, seus objetivos, 
seus sujeitos ativos e/ou passivos, identificam-se diferenças 
consideráveis entre eles (FERREIRA FILHO, 2012).

Os direitos sociais, espécie do gênero direitos fun-
damentais, reconhecidos pelos textos constitucionais dos 
mais diversos Estados a partir do século XX (BONAVIDES, 
2012, p. 582), têm como objeto, desde sua origem, a ação do 
Estado em forma de prestação de serviço, a fim de garantir 
a igualdade material entre os indivíduos frente à desigual-
dade econômico-financeira de cada sociedade (FERREIRA 
FILHO, 2012). Registra-se, contudo, que, quando da consti-
tucionalização dos direitos sociais, eles eram considerados 
simplesmente como objetivos a serem atingidos (BONA-
VIDES, 2012, p. 583), por serem inúmeras e complexas as 
demandas correspondentes. O Estado, quando da atuação 
para a realização dos próprios direitos sociais, adota papéis 
diferentes, dependendo do direito social objeto da demanda 
(DUQUE, 2014, p. 76). 

Citam-se, para ilustrar, dois exemplos. Tanto direito à 
saúde como a assistência aos desamparados, previstos no 
artigo 6º desde a redação original da Constituição de 1988, 
atingem um rol diverso de sujeitos ativos, consequente-
mente, espera-se do Estado ações também diversas. Con-
forme a previsão constitucional, a saúde é um direito de 
todos, independentemente da situação econômico-finan-
ceira do sujeito ativo da demanda do Estado. Cabe, pois, ao 
Estado prestar o serviço de saúde a toda e qualquer pessoa 
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que estiver no território brasileiro e necessitar desse serviço 
que estiver reconhecido como ao alcance do Estado, ou seja, 
de acordo com as regras e os procedimentos estabelecidos 
pelo próprio Estado.

A assistência aos desamparados ou assistência social33 
é um direito prestado pelo Estado brasileiro àqueles que dela 
necessitarem, sendo eles considerados em situação de risco 
ou em vulnerabilidade social. A assistência aqui apresen-
tada é, portanto, prestada a um grupo reduzido de pessoas, 
àquelas consideradas desamparadas ou “fragilizadas”, de 
acordo com o regramento estabelecido pelo Estado. 

Esses dois direitos têm pontos de aproximação. A saúde 
é um campo de ação que não é atendido apenas pelos ser-
viços prestados pelo Estado. Uma parcela da população 
recorre a planos de saúde particulares e, em consequência, 
o Estado restringe sua atuação e passa a operar como agente 
regulador. A assistência social é uma atribuição do Estado, 
porém conta com a colaboração de entidades que integram 
o terceiro setor, as quais terminam atendendo à demanda, o 
que originalmente seria competência do Estado. Ressalta-se 
que o artigo 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
— lei que regula a Assistência Social — faz expressa refe-
rência às entidades e às organizações de assistência social 
(BRASIL, 1993).

Outro ponto de aproximação entre a saúde e a assis-
tência é serem serviços prestados pelo Estado de forma des-
centralizada (artigos 198, I e 204, I da Constituição, artigo 7º, 

33  O artigo 6º traz a expressão desamparado, mas pode-se considerar 
que a Seção IV do Título VIII do texto constitucional adota a expressão 
assistência social. Na Ordem Social a Constituição utiliza uma expres-
são que confere maior abrangência aos sujeitos e às demandas a serem 
atendidas, não mais trazendo uma ideia restrita à questão econômica. 
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IX da Lei nº 8080/1990 e artigo 5º, I da Lei nº 8742/1993). Ou 
seja, o Estado contempla ambos os direitos sociais através 
da soma de esforços dos entes da Federação para atender 
às demandas. A soma de esforços entre União, Estados e 
Municípios para a efetivação dos direitos à saúde e à assis-
tência articula-se de tal forma que ambos os direitos estão 
organizados em sistema único: ao primeiro corresponde o 
Sistema Único de Saúde (artigo 4º da Lei nº 8080/1990) e ao 
segundo, o Sistema Único de Assistência Social (artigo 6º 
Lei nº 8742/1993) (BRASIL, 1988; 1990; 1993).

 Extrai-se da sistemática delineada pelo texto consti-
tucional que os direitos sociais requerem a ação do Estado 
em diferentes medidas, para sujeitos diversos. Em ambos 
os direitos, pretende-se que o Estado se organize de forma 
colaborativa com as partes que o compõem para garantir 
os direitos sociais; que planeje a divisão de tarefas entre os 
entes de Federação de forma a atender às demandas; que 
desenvolva políticas públicas; que tenha recursos suficientes 
para assegurar os direitos à saúde e à assistência a quem 
pleiteá-los. 

A redação original da Constituição enumerava como 
direitos sociais: educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, 
previdência social, proteção à maternidade e à infância, 
assistência aos desamparados. Foram posteriormente incor-
porados ao artigo 6º: moradia, alimentação e transporte 
(BRASIL, 1988). Durante a vigência da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, o artigo 6º sofreu 
alterações que alargaram o rol dos direitos sociais, acar-
retando crescimento das atribuições do Estado brasileiro 
(BOBBIO, 2004, 67). 

Os direitos sociais exemplificados, bem como todos os 
demais, pressupõem a ação do Estado, a intervenção ativa 
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do poder público (BOBBIO, 2004, p. 66). Eles requerem a 
elaboração de normas e a realização de procedimentos que, 
em consonância com a previsão constitucional, exigem o 
exercício de competências legislativas e materiais ou polí-
tico-administrativas que demandam recursos provenientes, 
em grande escala, das arrecadações tributárias. Passa-se, a 
seguir, a desenvolver esse tema, iniciando pela evolução da 
forma de organização do poder adotado pelo Estado brasi-
leiro — a Federação. 

3 A evolução do federalismo brasileiro

O presente tópico versa sobre a evolução do federalismo 
na história brasileira, enfatizando a presença constante do 
Município, o que se configura uma particularidade da orga-
nização brasileira se comparada com as demais formas de 
organização do poder no território. 

A adoção formal da organização federativa de Estado 
ocorreu no texto constitucional de 1891, quando da Procla-
mação da República. No entanto, autores como Dolhnikoff 
(2005) e Torres (1961) defendem a existência, já no Império, 
da descentralização do poder, com traços de federalismo, 
sendo, nesse período, realidade a entidade Município. Efe-
tivamente, há registros de que, quando da outorga da Cons-
tituição de 1824, as câmaras municipais foram consultadas 
(CHACON; RODARTE, 2007, p. 34).

O Município, na realidade brasileira, é anterior ao 
Estado, já que se configuravam organizações locais antes 
mesmo da independência, ou seja, no período colonial. Os 
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Municípios, no passado, eram inclusive criados sem a inter-
venção do poder central34 (COUTINHO, 1962, p. 72).

Na Constituição de 1891, foi adotada a Federação, ou 
seja, foi formalizada, prevista, no texto constitucional, a 
repartição de poderes entre os Entes (União e Estados-mem-
bros), no entanto fazendo referência ao Município como 
questão interna dos Estados. 

Segundo Horta (1964, p. 95), a Constituição de 1891 
assinala o início e o apogeu da atividade de auto-organiza-
ção do Estado-membro no Direito Constitucional brasileiro. 
Nota-se que, na Constituição de 1891, na opção pela forma 
federal de Estado, foi adotado o modelo estadunidense, de 
corte de competências, sendo assim atribuídas à União as 
matérias expressas e ficando com os Estados-membros as 
remanescentes, embora o movimento de formação desse 
tipo de organização tenha sido diverso nos dois países. 
Nos Estados Unidos, as partes formaram o poder cen-
tral e, no Brasil, o poder central desmembrou-se em par-
tes (Estados-membros), respeitando as preexistentes, os 
Municípios.

A Constituição de 1934, apesar de sua curta vigência, 
corresponde a um momento importante da história cons-
titucional. No que tange à Federação, a Constituição em 
comento incorporou o modelo de repartição de compe-
tências próprio do federalismo de cooperação e retirou o 
Município do âmbito de atribuição dos Estados-membros 
(HORTA, 2010, p. 385).

A Constituição de 1937 previu, assim como todas as 
que lhe sucederam, as competências compartilhadas, além 
das competências privativas e residuais. No entanto, os 

34  Exemplo: o hoje município de Pindamonhangaba. 
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artigos condizentes não chegaram a entrar em vigor, já que 
estavam condicionados à realização de um plebiscito que 
não ocorreu (SOUZA JUNIOR, 2002, p. 55). Considera-se 
que, na vigência da Constituição de 1937, havia centrali-
zação em três sentidos: na União frente aos demais entes; 
no Poder Executivo frente aos demais Poderes; no Estado 
frente à iniciativa privada. 

A Constituição de 1946 corresponde à retomada do 
federalismo, no que tange à repartição de competências e, 
em especial, ao Município, representa um avanço na questão 
tributária. Leal (1997, p. 195), referindo-se à Constituição 
de 1946, ressalta a rapidez com que a ideia de fortalecer as 
finanças das comunas amadureceu e frutificou. 

No que tange às Constituições de 1967 e 1969, ressal-
ta-se, com relação aos Municípios, a previsão de que eles 
poderiam ter organizações diferenciadas, o que não foi 
observado pela Constituição de 1988. 

A Constituição de 1988 é um texto decorrente do tra-
balho de uma Assembleia Nacional Constituinte organizada 
em comissões, dentre elas a de Organização do Estado, a 
qual estava dividida em subcomissões. Nessa Assembleia, 
contou o Município com uma subcomissão que acabou por 
garantir-lhe a autonomia política, colocando fim a uma 
discussão criticada por autores como Silva (2012, p. 475), 
pois, até então, apesar de manifestações de doutrinadores 
como Meirelles (1977, p. 147) e Pontes de Miranda (1953, 
p. 131), discutia-se se a entidade municipal era detentora 
de autonomia. 

Além da previsão, no artigo 18, da autonomia do Muni-
cípio, colocando-o lado a lado com União, Estados-membros 
e Distrito Federal, outra questão importante para configurar 
a autonomia municipal — voltando à referência de Horta 
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(2010, p. 331) que abordou autonomia tecnicamente como 
edição de norma própria — a Constituição em vigor prevê 
que seja atribuição do próprio Município a elaboração de 
sua lei orgânica, o que antes não lhe era garantido, salvo em 
Estados como o Rio Grande do Sul e alguns raros exemplos. 

O fato de o Município ter competência para elaborar 
sua lei orgânica desloca as previsões do texto constitucio-
nal, que antes eram dos Estados-membros, para a entidade 
municipal (vide artigo 29) (BRASIL, 1988). Outra questão 
merece ainda ser mencionada: a alteração provocada pelo 
texto constitucional na competência dos Municípios, no 
que se refere à sua competência legislativa, tema que se 
aborda em tópico subsequente. Um aspecto central para a 
evolução do federalismo no Brasil, aqui também oportuna-
mente enfrentado, é a repartição da competência tanto de 
encargos quanto de arrecadação de recursos por parte dos 
entes da Federação.

4 A federação e a repartição de encargos na 
Constituição de 1988

O tópico que ora se inicia versa sobre as características da 
Federação brasileira no texto constitucional vigente e sobre 
as competências dos entes federativos, mais especificamente 
as político-administrativas e as legislativas. 

No artigo 1º da Constituição está demonstrada a opção 
pela forma federativa e prevista a indissolubilidade desse 
vínculo, demonstrando a impossibilidade de as partes com-
ponentes do Estado Federal se separarem do todo (BRASIL, 
1988).

O artigo 18, artigo inaugural do Título III, que versa 
sobre a Organização do Poderes (do Estado), expressa 
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que são componentes do Estado Federal a União, os 
Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, consequentemente, em igualdade hierárquica 
(BRASIL, 1988).

Com o intuito de garantir ou de limitar o poder das 
partes, a Constituição prevê hipóteses restritas e procedi-
mentos específicos para a intervenção da União nos Estados 
e dos Estados nos Municípios. A intervenção é um instituto 
que precisa existir, que precisa estar previsto, porém deve 
ser pouco utilizado. Sua inexistência pode corresponder 
à falta de limite às partes, no entanto, se muito utilizado, 
pode corresponder ao enfraquecimento da autonomia dessas 
mesmas partes. A intervenção está prevista nos artigos 34 
a 36 (BRASIL, 1988).

Outras questões também consideradas como caracteri-
zadoras da Forma Federativa são a existência de um órgão 
para dirimir conflitos, papel desempenhado pelo Supremo 
Tribunal Federal, e a participação das partes na formação 
da vontade nacional, atribuição do Senado Federal na orga-
nização brasileira. 

Ressalta-se que outros aspectos também podem ser 
caracterizadores do Estado brasileiro como federal, no 
entanto, neste estudo, a ênfase recai sobre a repartição de 
encargos.

Salienta-se que os aspectos aqui apresentados são con-
siderados pela doutrina35 como caracterizadores do Estado 
Federal brasileiro. No entanto, eles não são pacíficos na 
doutrina nem se avalia que a ausência de um ou outro dis-
tancie um Estado desse modelo. 

35  Dentre os doutrinadores, cita-se Horta (2010). 
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Identificados os traços caracterizadores da Federação 
na Constituição de 1988 e a grande inovação atribuída ao 
texto vigente no que tange à Federação (status do Muni-
cípio), passa-se a examinar a repartição de competências 
— um mecanismo que atribui maior ou menor concretude 
à forma federal de Estado. 

Pela previsão do texto constitucional, todos os entes 
componentes do Estado Federal são autônomos e têm a 
mesma fonte de poder — a Constituição — (DALLARI, 2007, 
p. 259.), sendo, em tese, detentores de mesma hierarquia. 
Cabe à Constituição determinar o campo de atuação de 
cada um. Competência é, portanto, o poder/dever de agir 
que cada uma das partes componentes do Estado Federal 
recebe do texto constitucional. 

A repartição de competências entre os entes compo-
nentes do Estado Federal está prevista no Título III (BRA-
SIL, 1988). Para abordá-las, são primeiro apresentadas as 
características do corte horizontal e do corte vertical em 
consonância com o texto constitucional.

O corte horizontal de competências, conforme a lógica 
do modelo de competição, corresponde à atribuição de uma 
matéria a um ente, tendo como consequência a exclusão 
de todos os demais para aquele assunto. Por conseguinte, 
à medida que o texto constitucional atribui competências 
para um, as exclui dos demais. 

O corte vertical, tendo como inspiração o modelo ale-
mão, entrega a mesma matéria a mais de um ente, contando, 
para tanto, com a colaboração entre eles. Há, nesse corte, 
duas formas de estabelecer a colaboração: predeterminando 
o que compete a cada um dos entes no exercício de sua 
competência ou deixando em aberto como se dará a soma 
de esforços.
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No texto constitucional de 1988, como se elucida na 
sequência, convivem ambos os cortes.

No corte horizontal denominam-se as competências 
como exclusivas ou privativas, sem, contudo, fazer diferença 
entre tais expressões, conforme a linha de pensamento de 
Almeida (2010, p. 64). A Constituição, em dois artigos, atri-
bui à União as competências privativas, divididas de acordo 
com a natureza do encargo. No artigo 21, estão previstas 
as competências político-administrativas e, no artigo 22, as 
competências legislativas, ambos com extenso rol de desig-
nações (BRASIL, 1988).

Quanto aos Municípios, a Constituição concentra no 
artigo 30 as competências legislativas e político-adminis-
trativas, refere deslocadamente as competências tributárias, 
prevê as competências compartilhadas (BRASIL, 1988).

A competência legislativa do Município corresponde 
a um grande avanço do texto constitucional ao atribuí-la a 
esse ente quando se configurar o interesse local.

Inúmeros questionamentos e debates surgiram na 
doutrina por conta dessa inovação do texto constitucional, 
tendo em vista que, até a Constituição de 1969, a referên-
cia à competência do Município era feita com o uso da 
expressão ‘peculiar interesse’. Discute-se se essa inserção 
correspondeu a um acréscimo, a uma redução ou mostrou-se 
indiferente. 

Salientam-se três observações. O texto constitucional 
valorizou o Município em outros aspectos e seria contra-
ditório conceder de um lado e retirar de outro. Quando a 
doutrina tratava do peculiar interesse referia que era aquele 
não exclusivo, mas mais próximo do Município. A previsão 
constitucional referia-se a peculiar interesse em se tratando 
de competência político-administrativa.
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A previsão do texto constitucional, que, conforme 
Almeida (2010, p.146), deixa de adotar a técnica mais racio-
nal, pode ser considerada um avanço no que tange ao alar-
gamento da atuação municipal, visto que a Constituição, 
fonte do poder, expressamente estabelece que o Município 
deve atuar quando estiver configurado seu interesse que não 
pode ser considerado exclusivo, já que esse é parte do todo.

Pela simples exposição da competência legislativa do 
Município, resta demonstrada a abrangência da atuação 
municipal, com base na previsão do artigo 30, inciso I, e a 
diferença de critério adotado se comparado com a previsão 
relativa à União que está disposta em lista com as respec-
tivas matérias. 

Com relação às demais competências municipais, o 
inciso II trata da competência legislativa compartilhada e 
os demais, com exceção do que trata da questão tributária, 
correspondem a exemplos de competência político-admi-
nistrativa, ora privativa, ora compartilhada.

Avançando na repartição de encargos, o texto cons-
titucional concedeu aos Estados-membros algumas com-
petências expressas, como as referentes ao gás canalizado 
(artigo 25, § 2º) e à instituição de regiões metropolitanas 
(artigo 25, § 3º) e, com base no art. 18, § 4º, a competência 
legislativa para a criação, incorporação e desmembramento 
de Municípios. No entanto, o cerne das competências dos 
Estados-membros está previsto no artigo 25, §1º, permane-
cendo elas residuais (BRASIL, 1988).

Pela análise das competências com relação aos encar-
gos dos entes, tendo em vista o critério horizontal de repar-
tição, evidencia-se a dificuldade de identificar o campo de 
ação específico de cada um dos componentes do Estado 
Federal, em especial dos Estados-membros e dos Municípios, 
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pois cabem à União as matérias expressamente a ela atribuí-
das, aos Municípios compete atuar quando estiver presente, 
configurado o interesse da localidade e o Estado fica com o 
restante. A dúvida recai sobre o que constitui o restante e 
se, além das competências privativas, devem ser conside-
radas as compartilhadas que estão dispostas basicamente 
em dois artigos. 

O artigo 23 prevê as competências político-admi-
nistrativas comuns, porém não dispõe o que compete a 
cada uma das partes colaborar para tal atuação. O artigo 
24 versa sobre as competências legislativas concorrentes, 
estando nele expressa a participação de cada uma das partes 
(BRASIL, 1988).

De acordo com os parágrafos do artigo 24, cabe à União 
estabelecer as normas gerais e aos Estados-membros estabe-
lecer as especificidades, podendo estes legislar amplamente 
se não houver legislação Federal (BRASIL, 1988).

O Município não está previsto nesse artigo, mas consi-
dera-se que sua atribuição ou participação na legislação con-
corrente esteja fundamentada no art. 30, II (BRASIL, 1988).

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 32, o Distrito 
Federal desempenha tanto as competências atribuídas aos 
Municípios quanto aos Estados (BRASIL, 1988).

Em um modelo de federalismo no qual vigora a repar-
tição vertical de competências e em que o Município sempre 
esteve presente — e restou fortalecido — deve ser aplicado 
o princípio da subsidiariedade, dando prioridade de ação 
à parcela do Estado que está mais próxima do cidadão, do 
particular. No entanto, identifica-se, na previsão referente 
à repartição de encargos, predominância tanto legislativa 
quanto político-administrativa da União, do poder central. 
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5 A repartição de competências tributárias na 
Constituição de 1988

Na Federação brasileira, tendo em vista a autonomia de cada 
uma das partes, a Constituição preocupa-se em prover de 
recursos os vários entes políticos (União, Estados-membros, 
Municípios e Distrito Federal) para que possam atender suas 
despesas, ainda que não se tenham notícias da preocupação 
em compatibilizar, em atribuir as obrigações de cada um dos 
entes de forma proporcional a suas respectivas arrecadações.

A repartição de encargos legislativos e materiais está 
prevista no Título da Organização do Estado, sendo resul-
tantes do trabalho de uma comissão da Assembleia Nacional 
Constituinte. As competências tributárias estão previstas no 
Título correspondente às Finanças e ao Orçamento, sendo 
produto do trabalho de outra comissão da mesma assem-
bleia (SOUZA JUNIOR, 2002, p. 83).

O tributo está diretamente relacionado à captação de 
recursos pelo Estado para viabilizar, financeiro, o desempe-
nho de suas atividades. De acordo com Paulsen (2017, p. 43), 
a condição de receita pública é inerente ao tributo, apesar 
de esse elemento caracterizador não aparecer na previsão 
do artigo 3º do Código Tributário Nacional, que considera 
tributo “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada”, o que torna 
o conceito legal passível de crítica (BRASIL, 1966).

Assim como a Constituição é a fonte das competências 
de encargos, no aspecto tributário, conforme Baleeiro (2005, 
p. 43) explica, “a Constituição é a primeira e uma das mais 
opulentas fontes do Direito Tributário”. Por conseguinte, 
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com base no texto constitucional vigente, são analisadas, 
no presente tópico, as competências tributárias, assim como 
outras anteriormente referidas.

Sendo a competência tributária poder impositivo juri-
dicamente delimitado, tendo em vista a forma federativa de 
Estado, esse poder/função está dividido. Estão previstas, no 
texto constitucional, as atividades relativas à área tributá-
ria de cada um dos entes da Federação, ou seja, da União, 
dos Estados-membros, dos Municípios e do Distrito Federal 
(MACHADO, 2017, p. 45).

Segundo Almeida, o arranjo institucional na área tri-
butária é outro se comparado com o arranjo dos encargos. 
Conforme a autora, 

Como já ocorria no Direito anterior, a Constituição dis-
criminou os tributos que cada entidade federativa pode 
estabelecer (art. 145), enumerando os impostos de com-
petência da União no artigo 153, os de competência dos 
Estados e do Distrito Federal no artigo 155 e os de com-
petência dos Municípios no artigo 156. Com a União ficou 
a competência tributária residual, sendo-lhe facultado, 
mediante lei complementar, criar outros impostos, desde 
que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador 
ou base de cálculo próprios dos demais impostos que 
a Constituição prevê (art. 154, I), bem assim instituir 
impostos extraordinários, na iminência ou no caso de 
guerra externa (art. 154, II). Foi também prevista a parti-
cipação dos Estados e do Distrito Federal no produto da 
arrecadação de impostos federais (art. 157 e art. 159, II) e 
dos Municípios no produto da arrecadação de impostos 
federais e estaduais (art. 158 e art. 159, § 3º), bem como a 
destinação de percentuais do produto da arrecadação de 
impostos da União ao Fundo de Participação dos Muni-
cípios e a programas de financiamento ao setor produto 
das Regiões Norte, Nordeste e centro-oeste (art. 159, I) 
(ALMEIDA, 2010, p. 75).
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Pelo princípio da competência, a entidade tributante 
deve restringir sua atividade àquela matéria que lhe foi 
constitucionalmente destinada. Eis, portanto, a necessidade 
de cada um dos entes da Federação observar seu campo de 
atuação (MACHADO, 2017, p. 45). Se tomada a expressão 
competência no sentido específico e exclusivo de atribuição 
do poder de criar e disciplinar tributos, dentro dos limites 
constitucionalmente postos, a norma de competência resulta 
de uma subtração logicamente feita: a norma de competên-
cia é igual à atribuição de poder subtraindo as imunidades36 
(ou supressões parciais de poder tributário) (BALEEIRO, 
2005, p. 14-15).

No sistema brasileiro, tem-se o tributo como gênero, 
sendo suas espécies: impostos, taxas, contribuições de melho-
ria, empréstimos compulsórios, impostos extraordinários.

O artigo inaugural da parte tributária é considerado 
por Correa (2006, p. 34-36) o fundamento da competência 
tributária. Pode-se ir além e afirmar que o artigo 145 da 
Constituição prevê a divisão das competências tributárias 
ao estabelecer os tributos que podem ser instituídos pelos 
diferentes entes que compõem o Estado Federal. De fato, 

36  Ainda que a não imunidade não seja propriamente objeto do pre-
sente artigo, torna-se importante esclarecer que, segundo Ricardo Lobo 
Torres, a “imunidade é intributabilidade, impossibilidade de o Estado 
criar tributos sobre o exercício de direitos da liberdade, incompetência 
absoluta para decretar impostos sobre bens ou coisas indispensáveis 
à manifestação da liberdade, não incidência ditada pelos direitos huma-
nos e absolutos anteriores ao pacto constitucional” (TORRES, 2005, p. 
42). De acordo com Baleeiro, pode-se conceituar as imunidades como 
regra expressa da Constituição, que estabelece a não competência das 
pessoas políticas da Federação para tributarem certos fatos e situa-
ções, de forma amplamente determinada, delimitando negativamente, 
por meio de redução parcial, a norma de atribuição do poder tributário 
(BALEEIRO, 2005, p. 16).
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o artigo 145 expressa que os entes da Federação poderão 
instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, esta-
belecendo, assim, as espécies tributárias passíveis de serem 
instituídas pelos diversos entes da Federação, visto que, de 
acordo com o próprio texto constitucional, as espécies tri-
butárias são mais numerosas que as previstas no artigo 145. 

Correa (2006, p. 34-36) explicita que, na Constituição, o 
artigo inaugural do capítulo do Sistema Tributário apresenta 
a complexa problemática da repartição de competências 
tributárias na Federação. Expõe que se pode identificar que 
o fundamento do poder de tributar é uno, mas, tendo em 
vista a organização de seu exercício se dar pela forma fede-
ral, a titularidade acaba por ser repartida entre os entes da 
Federação (União, Estados-membros, Municípios e Distrito 
Federal). 

Verifica-se que o texto constitucional, ao apresentar as 
espécies tributárias, prevê, genericamente, os fatos enseja-
dores das taxas e dos empréstimos compulsórios.

No que se refere às receitas de natureza tributária, a 
Constituição adotou, nas palavras de Luciano Amaro, um 
sistema misto de partilha de competência e de partilha do 
produto da arrecadação. No primeiro mecanismo, o poder 
de criar tributos é repartido entre os vários entes políticos, 
de modo que cada um tem competência para impor presta-
ções tributárias, dentro da esfera que lhe é assinalada pela 
Constituição (AMARO, 2011, p. 115). No segundo meca-
nismo, o produto da arrecadação de determinados tributos, 
instituídos por certo ente político, não é por esse apropriado 
ou não é apropriado em sua totalidade, mas partilhado com 
outros entes políticos (AMARO, 2011, p. 116).

Com o intuito de melhor esclarecer as competências 
tributárias, define-se, com base nas palavras de Lobo (2006, 
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p. 121), que são competências privativas de cada um dos 
entes os impostos, conforme previsão do artigo 153 que 
estabelece os impostos da União, do artigo 155 que estabe-
lece os dos Estados-membros e Distrito Federal, do artigo 
156 que estabelece os dos Municípios. São competências 
comuns dos entes, devendo ser instituídas de acordo com 
a atuação de cada uma das partes componentes do Estado 
Federal, as taxas e as contribuições de melhoria. 

Diferente das competências referente aos encargos, 
está na esfera de atribuição da União a competência resi-
dual, tendo em vista a redação do artigo 154, com relação 
aos impostos inominados e aos extraordinários. De acordo 
com Lobo (2006, p. 121), estão na esfera de atribuição pri-
vativa da União os empréstimos compulsórios e as contri-
buições especiais.

Faz-se aqui uma ressalva com relação à explicação 
do referido autor. No artigo 149, que trata das contri-
buições sociais de intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias, o § 1º prevê que caibam aos 
Estados-membros e aos Municípios as competências refe-
rentes às contribuições de seus servidores. O artigo 149-A 
estabelece como competências dos Municípios e do Distrito 
Federal a contribuição para o custeio do serviço de ilumi-
nação pública (BRASIL, 1988).

De acordo com Amaro (2011, p. 119), a repartição da 
arrecadação tributária pode ser feita levando em considera-
ção se o tributo depende ou não de atuação estatal. Segundo 
o mesmo autor, se o tributo depende de atuação estatal, o 
critério para identificar a competência conecta-se com a 
atuação estatal, como é o caso da taxa em razão da prestação 
de serviço ou exercício do poder de polícia. Se o tributo não 
depende de atuação do poder público, o critério da partilha 
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de competência apoia-se na tipificação de situações mate-
riais (fatos geradores).

Identifica-se, no aspecto arrecadatório, a concentração 
do poder de decidir na União, também visível nas com-
petências com relação aos encargos. No que se refere ao 
poder de instituir tributos, tal questão torna-se ainda mais 
acentuada, porque a União tem um número maior de tribu-
tos, maior valor arrecadado e liberdade para instituição de 
novos tributos. O mesmo não se verifica, porém, no poder 
de tributar de Estados-membros, Distrito Federal e Municí-
pios, pois, pela leitura do texto constitucional, identifica-se 
uma listagem fechada dos tributos estaduais e municipais, 
havendo também limitações que, em consonância com o 
texto constitucional, são estabelecidas por leis infracons-
titucionais, por exemplo, pela Lei Complementar nº 87, de 
13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto dos 
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à 
Circulação de Bens e pela Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre o Ser-
viços de Qualquer Natureza. (BRASIL, 1996; 2003).

6 Conclusão

Em conformidade com o exposto e em consonância com 
Almeida (2010), considera-se que a Constituição de 1988 
avançou no sentido de favorecer o equilíbrio nas relações 
federativas, entretanto o sistema ainda comporta melho-
ramentos. A Constituição atual também avançou no que 
tange à defesa dos direitos sociais. 

A Federação brasileira, adotada na longínqua Consti-
tuição de 1891 e presente em todas as Constituições subse-
quentes, deu um grande passo com a Constituição de 1988, 
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em relação à repartição de competências e à valorização 
do Município. No entanto, para a Federação tornar-se mais 
palpável, precisa tornar efetiva a divisão do poder de deci-
dir, fazendo-se para tanto necessário harmonizar receitas 
e despesas. 

Entende-se não ser suficiente a previsão de autonomia 
referida ao Município no artigo 18 da Constituição, tam-
pouco a atribuição de campos de ação no que se refere à 
execução de políticas públicas desde a redação original da 
Constituição de 1988. Ainda que corresponda a um avanço 
salutar do texto constitucional em vigência, não basta que 
tenha sido entregue a todas as partes componentes do 
Estado Federal o poder de elaborar seus atos normativos, 
conferindo-lhes poder de regulação e de auto-organização 
se, na prática, no dia a dia da atividade pública, os demais 
componentes do Estado Federal (Estados-membros, Muni-
cípios e Distrito Federal) têm dependência econômico-fi-
nanceira da União, pois ela concentra recursos financeiros 
e detém a liberdade tanto de instituir novos tributos quanto 
de arrecadar e distribuir como pretender as novidades por 
ela instituídas. 

Registra-se que a previsão de novos direitos como 
sociais, as crescentes demandas por eles geradas, o apri-
moramento dos demais direitos originalmente previstos no 
texto constitucional vêm produzindo gradativo desequilíbrio 
da forma de organização adotada pelo Estado brasileiro, à 
medida que se acrescem e descentralizam-se ações nos entes 
da Federação e não se verifica a descentralização de recursos 
e do poder de decidir sobre tais recursos para atender as 
crescentes demandas. 

Não se tem dúvida com relação à forma de organiza-
ção do poder, no território brasileiro, adotada durante sua 
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história republicana. No entanto, surgem inúmeros questio-
namentos, ponderações e críticas com relação à efetividade 
da divisão desse poder, tendo em vista os entraves oriundos 
do próprio texto constitucional em vigor.

A concentração, na União, do controle das ações do 
poder público demonstra sua centralização. A concentração, 
na União, do poder de tributar demonstra onde se localiza 
o predomínio da atribuição de decidir as áreas nas quais 
os recursos públicos serão empregados, porém a questão 
não acaba aí. 

Percebe-se que a falta de entrosamento no pensar a 
Federação, quando da Assembleia Constituinte, ultrapassa 
o aspecto puramente estrutural do texto constitucional de 
disposição, em apartado, das competências de encargos e 
tributárias. Formaliza-se aqui a ausência de registro de os 
constituintes visarem harmonizar encargos e receitas. Ao 
longo dos anos, verifica-se a descentralização da execução 
das políticas públicas, sem correspondência em relação à 
arrecadação dos recursos, tornando a relação não mais entre 
iguais, mas entre desiguais, ficando uns dependentes dos 
outros no desafio de dar efetividade aos direitos sociais e 
às demais atribuições do Estado brasileiro. 
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Capitalismo de Estado, efetivação 
dos direitos sociais e política dos 
chamados campeões nacionais: 
uma análise crítica de uma política 
econômica dos governos Lula e Dilma

Elenise Felzke Schonardie
Gabriel de Lima Bedin
Gilmar Antonio Bedin

1 Introdução

O capitalismo possui um núcleo comum significativo de 
sua caracterização histórica. Esse núcleo já foi devidamente 
identificado ainda na metade do século 19 e amplamente 
criticado (MARX, 2013). Apesar desse traço histórico muito 
forte, a sua concretização em cada país tem especificidades 
próprias e contornos específicos. A sua forma mais evidente 
é, normalmente, o livre fluxo dos fatores do mercado. Há, 
contudo, também experiências relevantes que contam com 
uma forte participação do Estado. Essa forma específica do 

Capítulo 8
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capitalismo pode ser denominada de capitalismo de Estado37 
e tem nuanças importantes. 

Nesse sentido, essa forma específica de capitalismo 
pode adquirir a feição de um governo mais estatista na 
economia, buscando impulsionar o crescimento econômico, 
ou mais social, com o objetivo da promoção de políticas 
públicas de redução da pobreza e da exclusão social. No 
primeiro caso, ele vai se voltar, como destacam na visão de 
Musacchio e Lazzarini (2015, p. 10), para a “[...] a influência 
difusa do governo na economia, seja mediante participação 
acionária minoritária ou majoritária nas empresas, seja por 
meio de fornecimento de crédito subsidiado e/ou de outros 
privilégios a negócios privados”. No segundo caso, ele vai 
reforçar o núcleo central do Estado de Bem-Estar Social.

No Brasil, esse modelo específico, em suas duas fei-
ções, teve um momento mais claro de sua concretização 
com os governos do presidente Lula (2003-2010) e da pre-
sidenta Dilma (2011-2016)38. De fato, esses governos foram 
marcados, por um lado, por políticas sociais compensató-
rias e afirmativas e, por outro, por uma forte presença do 
Estado como financiador, de forma subsidiada, de grandes 

37  Os autores optam pela expressão “capitalismo de Estado” para a 
forma específica de capitalismo na qual há forte participação do Estado 
como promotor do crescimento econômico e da repartição do produ-
to, intervindo densamente nos processos de mercado e na criação de 
infraestrutura, sem estatizar a economia. Mas não desconhecem que 
alguns autores, como Fernando Calderón e Manuel Castells, preferem 
designar este modelo de capitalismo neodesenvolvimentista (CAL-
DERÓN; CASTELLS, 2021).

38  Isto não significa que os autores desconheçam que outros mo-
mentos históricos do País também contaram com uma grande presen-
ça estatal, com destaque para a intervenção do Estado na economia 
(políticas desenvolvimentistas). 
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grupos econômicos. O objetivo era elevar essas empresas à 
condição de empresas globais em seus respectivos setores 
econômicos. 

No primeiro caso, teve um papel central o programa 
bolsa família e o sistema de quotas. Essas políticas consegui-
ram, por um lado, reduzir os níveis de pobreza e, por outro, 
ampliar o processo de inclusão e mobilidade social39. No 
segundo, teve papel central a criação dos chamados “cam-
peões nacionais”. Essa política econômica específica, além 
de financiar os grandes grupos empresariais, quis fortalecer 
o capitalismo de Estado e, com isso, dar primazia à égide 
desenvolvimentista-dirigente fortemente presente na Cons-
tituição de 1988. Dessa forma, o Estado brasileiro, por meio 
dos bancos públicos, passou a subsidiar diversas iniciativas 
econômicas e se associando a empresas com o objetivo de 
ser o grande condutor da economia. Tal fato reforçou a 
relação entre o Estado e o setor privado. 

Nesse contexto, o presente artigo analisa a singulari-
dade dessa experiência e se pergunta se as duas faces desse 
projeto (face social e a face econômica) merecem a mesma 
avaliação. A resposta é que essas duas formas de interven-
ção do Estado tiveram resultados muito diferentes. É que, na 
atualidade, há um grande consenso que no período houve 
avanços significativos da face social do Estado brasileiro 
(que ajudaram a reduzir alguns dos principais problemas 

39  Fruto das políticas públicas e do crescimento da renda per capita 
brasileira no período. Esse aumento foi de aproximadamente 22%, o 
que representa 2% ao ano.
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sociais crônicos do País, como a pobreza e o analfabetis-
mo)40 e que a política dos campeões nacionais ampliou a 
crise fiscal do Estado brasileiro e a prática patrimonialista41.

2 A relação clássica entre Estado e economia 

O envolvimento estatal na economia pode ser explicado de 
diversas formas e compreendido de maneira favorável ou 
desfavorável. Essa intervenção pública pode se concretizar 
por meio do auxílio para resolver falhas no mercado ou para 
realizar objetivos sociais, promovendo o desenvolvimento 
além do que seria possível em condições de livre mercado. 
Mas pode também ser realizada por preferência ideológica 
ou por motivação política. Assim, a interferência do Estado 
na economia, apesar de já possuir uma boa trajetória his-
tórica e suscitar sempre longos e acalorados debates. Além 
disso, está sempre muito presente nos debates políticos e no 
mundo acadêmico. O motivo é que é um tema que possui 
uma grande complexidade e que envolve, mesmo por via 

40  Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — 
IPEA, o índice de vulnerabilidade social – IVS, referente ao capital huma-
no brasileiro no ano de 2000 era de 0.446; em 2010 passou a 0.326; em 
2013 foi de 0.245; passando em 2016 para 0.238 (quanto mais próximo 
do 1 IVS, mais forte é a vulnerabilidade social da população). Este fato 
demonstra uma redução significativa da vulnerabilidade social em razão 
de políticas públicas voltadas aos direitos sociais como educação, mo-
radia e trabalho. Os dados do IPEA demonstram que no período ocorreu, 
por exemplo, melhora nos índices da escolaridade infantil, redução das 
taxas de analfabetismo entre jovens e adultos e melhor redistribuição da 
renda). Da mesma forma, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio – PNAD, de 2016, demonstram a queda na taxa de analfa-
betismo entre pessoas de 15 anos ou mais, aferida no ano de 2004 em 
11,58% e reduzida 8% em 2015 (IBGE, 2016).

41  Em relação as práticas patrimonialistas, pode ser vista obra Os 
Donos do Poder, de Raymundo Faoro (2001). 



197

oblíqua, a discussão sobre as diferentes formas de sociedade. 
Além disso, é um tema que também envolve as diversas con-
cepções de formas do Estado, o debate sobre a necessidade 
ou não de políticas públicas compensatórias ou afirmativas, 
sem esquecer dos debates sobre o desenvolvimento. 

Apesar desse intenso debate, o certo é que até hoje não 
se conhece nenhuma experiência histórica que o Estado não 
tenha, de alguma forma, intervindo na economia42. De fato, 
não há registro que o Estado tenha deixado radicalmente 
de influenciar a economia do seu país, seja por meio da 
regulamentação das atividades ou de eventual apoio a algum 
setor. E nem poderia ser diferente, uma vez que qualquer 
Estado sempre teve um papel de interventor, mesmo que 
seja em nível mínimo. Além disso, deve-se reconhecer que 
o Estado passou a ter, pelo menos desde a afirmação do 
constitucionalismo social, deveres sociais com o seu povo 
e que isso impulsionou a criação de estrutura pública de 
proteção social. 

Dessa forma, mesmo Estados com perfil mais con-
tido, alicerçados nas ideias liberais clássicas43, intervirão, 
de alguma forma, no funcionamento de sua economia. Dito 
de outra forma, mesmo quando o Estado entender que a 
responsabilidade prioritária de regulamentação do funcio-
namento da economia é dever do mercado, haverá algum 

42  “Atuação no campo econômico, o Estado sempre desenvolveu” 
(GRAU, 2001, p. 14-15). 

43  “A principal característica do liberalismo clássico é a defesa do 
Estado mínimo, ou seja, a ideia de que o Estado deve intervir o mínimo 
possível, deixando à “mão invisível do mercado” a regulamentação das 
relações econômicas. Daí advém o lema “laissez faire, laissez passer, le 
monde va de lui même” (CENCI, BEDIN; FISCHER, 2011, p. 76).
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tipo de intervenção44. Assim, mesmo nos Estados em que o 
liberalismo clássico é forte, haverá interferência, seja para 
controlar a inflação ou para evitar a crescente monopoli-
zação de setores importantes. Além disso, o Estado estará 
presente para defender a sociedade de inimigos externos, 
proteger os indivíduos contra as ofensas mútuas na con-
vivência social e realizar obras públicas que não possam 
ser realizadas pela iniciativa privada (BOBBIO, 1992). Mas, 
claro, teoricamente, para autores como Posner (2010), o ver-
dadeiro Estado limitado, esse tem tão somente uma única 
função: assegurar a segurança física (interna e externa)45.

Essa forma de Estado é, como regra, um projeto teórico. 
O que é mais comum é um nível médio de intervenção. Por 
outro lado, deve-se destacar que o liberalismo clássico e 
a defesa mais contundente do Estado limitado começar a 
entrar em declínio com o advento do chamado constitucio-
nalismo social, surgido a partir da Constituição mexicana 

44  O motivo é que o mercado sempre terá algumas falhas. Para Nus-
deo (2013), o mercado possui seis falhas estruturais: mobilidade (falha 
de origem física ou cultural), acesso à informação (falha de origem 
legal), concentração econômica, externalidade (falha de sinalização), 
suprimento aos bens coletivos e falha analítica quanto aos custos de 
transação. Com efeito, “A constatação das falhas do mercado levou a 
uma reintrodução do mercado no sistema econômico, mediante a edi-
ção de diversas normas de caráter legal e regulamentar destinadas a, 
por diversas formas, eliminá-las ou atenuá-las” (NUSDEO, 2013, p. 172). 
Para Eros Grau (2001), por sua vez, as imperfeições do liberalismo po-
dem ser resumidas no surgimento de monopólios, no advento de cíclicas 
crises econômicas e no exacerbamento do conflito capital e trabalho.

45  Estado limitado, para Posner (2010, p. 142), é “[...] um Estado que 
conceba como sua função o estabelecimento de um aparato mínimo 
de ordem pública, dentro do qual a iniciativa privada possa ocupar o 
maior espaço possível”.
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de 191746 e de Weimar de 191947. As referidas constituições 
tiveram o escopo de organizar os setores econômicos e, ao 
mesmo tempo, o próprio mercado (BERCOVICI, 2004). Além 
disso, as duas Constituições destacadas, quando analisadas 
do ponto de vista dos direitos, inauguram uma nova gera-

46  “A Constituição mexicana preocupou-se com a incorporação de 
elementos econômicos. E foi na primeira elaboração de um capítulo 
dedicado à ordem econômica em texto constitucional [...] que se pro-
cedeu a essa ampliação do papel do Estado na economia, de modo que 
a via da inserção da matéria no rol daquelas consideradas constitucio-
nais (formalmente falando) foi a escolhida para transformar a posição 
do Estado, admitindo-o na economia com maiores aberturas, com o 
que se pretendia assegurar a prevalência do interesse público sobre o 
egoísticos interesses privados e individuais decorrentes do liberalismo 
exacerbado e seu individualismo correlato” (TAVARES, 2011, p. 57).

47  A Constituição de Weimar foi uma “solução de compromissos” 
ou “compromisso constitucional”, com o objetivo de impedir as aspi-
rações revolucionárias de uma parte do operariado alemão, mesmo 
depois da derrota do movimento Spartakista, em 1918, que desejava 
instalar na Alemanha um Estado Socialista nos moldes da Revolução 
Russa de 1917. Nesse sentido, a Constituição de Weimar assume que a 
intervenção do Estado na economia visa a não apenas trazer racionali-
dade ao sistema econômico, mas, outrossim, ser capaz de apresentar 
transformações àquele. Além disso, a sobredita constituição retirou 
do capital privado a gestão de certos setores de produção (produção 
de energia, por exemplo) que apresentavam utilidade social, instituiu 
o princípio da função social da propriedade e previu expressamente a 
possibilidade de nacionalização das “empresas suscetíveis de sociali-
zação”, uma vez que pretendia colocar sob o controle do Estado todos 
os bens econômicos e de utilidade social ou que estavam em situação 
de monopólio (AVELÃS NUNES, 2011). Bercovici (2004, p. 41), por sua 
vez, afirma que a Constituição de Weimar estabeleceu três níveis na 
ordem econômica: “o primeiro nível seria o dos direitos fundamentais 
sociais e econômicos, como o direito ao trabalho (art. 163), a proteção 
ao trabalho (art. 157), o direito à assistência social (art. 161) e o direito 
de sindicalização (art. 159). Outro nível seria o do controle da ordem 
econômica capitalista por meio da função social da propriedade (art. 
153) e da possibilidade de socialização (art. 156). Finalmente, o terceiro 
nível seria o do mecanismo de colaboração entre trabalhadores por 
meio dos conselhos (art. 165)”.
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ção. Esta nova geração de direitos — direitos econômicos 
e sociais — transformam os indivíduos em “credores”48 do 
Estado no que se refere a necessidade de adoção de políticas 
públicas para garantir um mínimo de igualdade, bem-estar e 
acesso aos bens materiais produzidos pela respectiva socie-
dade49. Além disso, transforma o Estado de uma estrutura 
limitada em um Estado de Bem-Estar Social.

O Estado, com essa transformação, deixa de ser um 
mero árbitro da competição econômica (GRAU, 2001) e suas 
ações passam a estar alicerçadas em princípios constitucio-
nais que fortalecem a intervenção nos domínios social e 
econômico (BERCOVICI, 2004)50. É que a busca da igualdade 
material constitucionalmente estabelecida depende de ações 
diretas ou indiretas do Estado para ser efetivada (BERCO-
VICI, 2004). Portanto, a ideia de intervenção do Estado passa 
a ser reivindicada e adquire legitimidade.

Essa transformação não deve levar, no entanto, à con-
clusão de que o Estado adquiriu a forma de um Estado socia-
lista: são estruturas diferentes. O Estado de Bem-Estar é um 
Estado de proteção social e tem como objetivo estabelecer 
um patamar mínimo de benefícios sociais, promovendo 

48  O termo “credor” é empregado por Gilmar Antonio Bedin (2004) 
para caracterizar que os cidadãos passam a ter direitos “através” ou 
“por meio” do Estado. 

49  Esses direitos classificam-se em dois grupos: direitos do homem 
trabalhador e direitos do homem consumidor de bens e serviços pú-
blicos: os primeiros são os direitos à liberdade de trabalho, ao salário 
mínimo, à limitação da jornada de trabalho, ao descanso semanal remu-
nerado, às férias anuais remuneradas, o direito de greve entre outros. Os 
segundos exemplificam-se nos direitos à seguridade social, à educação 
e à habitação (BEDIN, 2004).

50  Estes são considerados “os fundamentos do novo ‘constituciona-
lismo social’” (BERCOVICI, 2004, p. 25).
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políticas públicas compensatória e de inclusão social. O 
Estado, portanto, tem responsabilidades sociais, como a 
garantia de oferta da previdência social, políticas de habita-
ção e políticas de educação inclusivas. No Estado socialista, 
por outro lado, há a centralização da economia no Estado e a 
supressão integral das leis de mercado. Além disso, o poder 
estatal passa a ser o centro da vida econômica e o lugar de 
referência da tomada das decisões fundamentais da vida 
coletiva. Dito de outra forma, o Estado passa a ser a única 
instituição da sociedade que controla, planeja e executa 
(TAVARES, 2011). 

A discussão priorizada aqui não é, portanto, sobre 
o Estado socialista. Ao contrário, é sobre o Estado de 
Bem-Estar Social. Dito de outra forma, não se trata, quando 
se refere ao capitalismo de Estado, ingenuamente de ima-
ginar que esse fenômeno seja uma forma de estrutura esta-
tal radical de tendência totalizante, mas também não mais 
da velha forma liberal clássica de estruturação do Estado 
(Estado limitado). Tem-se, então, que

[...] a livre iniciativa consolidou-se como princípio funda-
mental da organização da economia na maioria dos países 
da atualidade, exceção feita àqueles nos quais a liberdade 
não é consagrada plenamente (no sentido ocidental de 
liberdade). Mas também ao lado da livre iniciativa, con-
solidou-se a intervenção do Estado (paradoxo econômico 
aparente) (TAVARES, 2011, p. 62).

Assim, pode-se dizer que é uma forma híbrida de 
Estado e que teve um papel central no Ocidente, desde, pelo 
menos, o final da Segunda Guerra Mundial. É que foi nesse 
período histórico que o constitucionalismo social se tornou 
o modelo hegemônico para a maioria dos países, com uma 
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grande exceção: os Estados Unidos da América do Norte. 
Esse Estado manteve os traços históricos de seu constitu-
cionalismo liberal, mesmo tendo adotado formas mais inter-
vencionistas durante a crise de 1929 e o chamado New Deal. 

Dessa forma, a intervenção do Estado na economia 
passou a ser vista como uma necessidade para uma socie-
dade mais justa e igualitária, o que somente seria possível 
através da regulação e fiscalização da atuação da iniciativa 
privada e da realização de determinadas atividades pelo 
Estado. Assim, o Estado passou a se ver como empreende-
dor substituto, atuando diretamente em áreas consideradas 
estratégicas, como no setor energético, de mineração e side-
rúrgico, por exemplo. Assim, transformou-se em empre-
sário (acionista ou individual) ou financiador de grandes 
empreendimentos, puxando para si os rumos econômicos 
do país, visando a ser parceiro ou substituir atores econô-
micos privados51.

É, portanto, esse o contexto de fundo do chamado 
advento do constitucionalismo-desenvolvimentista-diri-
gente tardio vivenciado em boa parte das duas primeiras 
décadas do século 21. Para ficar mais claro esse fenômeno, 
é importante destacar que o Estado brasileiro já foi regido 
por Constituições de diversos matizes econômicas, políticas 
e sociais. De fato, desde a Constituição do Império de 182452, 

51  “No desempenho do seu novo papel, o Estado, ao atuar como 
agente de implementação de políticas públicas, enriquece suas funções 
de integração, de modernização e de legitimação capitalista (GRAU, 
2001, p. 28).

52  A referida Constituição destinava-se muito mais a estabelecer a 
divisão política e administrativa do Império, assegurando ao Impera-
dor a posição de “chave de toda a organização política” (artigo 98, da 
Constituição Federal de 1824) — do que garantir direitos aos cidadãos 
brasileiros. 
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passando pelas Constituições Republicana de 189153, 193454, 
193755, 194656 e 1967/6957 e, atualmente, a Constituição de 
1988, as questões do papel do Estado na sociedade foi muito 
diverso. Assim, denota-se que a história constitucional bra-

53  A Constituição de 1891 trouxe em seu bojo importante avanço 
no que se refere às garantias dos direitos individuais, estabelecendo 
a figura do habeas corpus (art. 72, §22º) como garantia contra a vio-
lência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder e a “Declaração de 
Direitos”. Além disso, adotou o modelo constitucional estadunidense 
no que se refere à tripartição de poderes - Poder Legislativo, Executivo e 
o Judiciário (art. 15) — bem como empregou independência entre eles. 

54  A referida Constituição buscou inspiração no constitucionalismo 
europeu do pós-guerra de 1914/1918 e nas Constituições representati-
vas do constitucionalismo social do início do século XX.

55  A Constituição de 1937 fora outorgada para estar a serviço do 
detentor do poder, no qual a Presidência da República se sobrepunha 
a todos os demais órgãos e poderes, não obstante a previsão constitu-
cional da tripartição de poderes.

56  A Constituição objetivava retornar ao rumo da Constituição de 1934 
que fora interrompido pela Constituição de 1937, conjugando a demo-
cracia liberal com as aquisições sociais, como, por exemplo, o direito 
de greve e a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas.

57  A Constituição de 1967 estava voltada para o fortalecimento do 
Poder Executivo e da autoridade do Presidente de República. O Ato 
Institucional n.º 5, editado após a referida Constituição, paralisou o 
funcionamento da própria Constituição, aniquilou o princípio da inde-
pendência e da harmonia dos Poderes ao submetê-los ao arbítrio e à 
vontade do Chefe do Poder Executivo, convertendo o regime presidencial 
em ditadura presidencial. Relativamente à atividade judiciária o Ato 
Institucional n.º 5 estabeleceu que ficavam suspensas as garantias 
constitucionais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade (art. 6º), 
além de suspender, até mesmo, a garantia do habeas corpus nos casos 
de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e 
social e a economia popular (art. 10). O ato ainda excluía da apreciação 
judicial todas as ações praticadas de acordo com o Ato Institucional 
n.º 5 e eventuais Atos Complementares, bem como seus respectivos 
efeitos (art. 11).
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sileira é bastante acidentada, com avanços breves e retroces-
sos duradouros. As Constituições que mais se aproximam 
do perfil atual são as de 1934 e a de 1946. Mas é, de fato, 
somente a partir da Constituição de 1988 que há fixação de 
bases sólidas de um Estado democrático e da preocupação 
como o papel do Estado como uma entidade responsável 
pela erradicação da pobreza e da marginalização58.

Assim, a Constituição de 1988 redemocratizou profun-
damente o Brasil (em relação a Constituição de 1967/69) e 
assumiu um caráter dirigente e voltado para o bem-estar 
social. Estas duas características são fundamentais para o 
seu reconhecimento como uma constituição-cidadã. Além 
disso, revelam a influência do constitucionalismo social 
típico do Segundo Pós-Guerra e o caráter eclético do seu 
projeto político, econômico e social. Esta condição revela 
que a Carta Magna em questão buscou equilibrar um sis-
tema econômico de perfil capitalista com uma carta signi-
ficativa e contemporânea de direitos fundamentais. 

Em relação ao modelo econômico, a Constituição esta-
belece que o seu princípio organizativo é a livre iniciativa 
e a livre concorrência, mas determina a valorização social 
do trabalho. Além disso, a Constituição garante ao Estado a 
exploração direta da atividade econômica quando necessá-
ria aos imperativos da segurança nacional ou de relevante 
interesse público59.

58  Neste sentido, ver art. 3º, da Constituição Federal.

59  Neste sentido, ver art. 173. Literalmente, o referido dispositivo 
estabelece que: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permi-
tida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
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Assim, não obstante o caráter nitidamente capitalista 
da Constituição de 1988, há dispositivos que possibilitam 
a atuação estatal na área social e na economia. Na área 
social, está garantida a adoção de políticas públicas com-
pensatórias. Na área econômica, para investir, financiar 
ou se associar a empresas privadas em razão de políticas 
governamentais. Portanto, o Poder Executivo pode adotar 
políticas econômica de desenvolvimento e incentivar que o 
Estado brasileiro possa ser um de seus grandes condutores. 

Dessa forma, fica evidente que “a Constituição de 1988 
é uma Constituição dirigente60, pois define, por meio das 
chamadas normas constitucionais programáticas, fins e pro-
gramas de ação futura no sentido de melhoria das condi-
ções sociais e econômicas da população” (BERCOVICI, 1999, 
p. 36). Assim, ao lado de possibilitar a intervenção estatal 
(embora com limitações) na área econômica, a Constituição 
brasileira de 1988 garantiu diversos direitos aos cidadãos e 
instituiu deveres ao Estado, estabelecendo um caminho que 
esse deverá trilhar: o avanço da justiça social e da igualdade 
material. 

Foi por esse motivo, além de questões político-parti-
dária-programáticas, que os primeiros governos brasilei-
ros desde a virada de século adotaram estratégias políticas 
e econômicas de origem estatal. Isso aconteceu em duas 

60 Canotilho (1994) questiona se a Constituição é um simples instru-
mento de governo ou, pelo contrário, deve transformar-se num plano 
normativo-material que define tarefas, estabelece programas e define 
fins. A Constituição, questiona, seria só uma lei só do Estado ou também 
um estatuto jurídico-político do Estado e da Sociedade. Para Bercovici 
(1999, p. 37-38), “A dualidade marca as discussões em torno da Cons-
tituição, contrapondo a ideia de sociedade civil e liberdade (mercado) 
à ideia de sociedade e igualdade (Estado).” Assim, “A função da Cons-
tituição dirigente é a de fornecer uma direção permanente e consagrar 
uma exigência de atuação estatal“(BERCOVICI, 1999, p. 40).
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frentes: na área social e na área econômica. Na área econô-
mica, o pesado investimento estatal em grandes empresas 
privadas, com o objetivo de torná-las grandes empresas com 
atuação mundial, foi uma iniciativa relevante. Além dos 
aspectos referidos, isso foi possível pelo fato que no período 
em questão houve um aumento do preço das commodities no 
mercado internacional61, o que possibilitou financiar gran-
des obras e a associação com grandes empresas62. 

Assim, os grandes grupos econômicos formados ou 
financiados a partir da participação ativa do Estado brasi-
leiro conseguiram maximizar seus lucros e reduzir os cus-
tos de transação. Com efeito, considerando que o Estado 
brasileiro é, em muitos casos, acionista de tais sociedades 
poderá ter benefícios em uma primeira análise — maio-
res lucros aos seus acionistas, maiores lucros ao Estado 
brasileiro. Acontece, todavia, que a criação ou o fomento 
aos “campões nacionais” geram inexorável concentração de 
poder monopolista, com reflexos ao consumidor e possíveis 
desincentivos à inovação, bem como possibilita-os maior 
captura de benefícios públicos, em detrimento das empresas 
concorrentes.

61  As exportações brasileiras, em grande parte representada pelas 
commodities, passaram de US$ 60,4 bilhões para US$ 201,9 bilhões 
entre 2002 e 2010, um crescimento médio anual de 16%, acima do in-
ternacional (12%) (PEREIRA, 2011).

62  A título de exemplificação, somente por meio do BNDESPar foram 
investidos, na área de petróleo e gás, o montante de R$ 25,1 bilhões, 
ou 38,1% do total; alimentos e bebidas, R$ 12,7 bilhões (19,3%); papel e 
celulose, R$ 4,5 bilhões (6,8%) e sucroalcooleiro, R$ 3,5 bilhões (5,3%), 
entre os anos de 2007 e 2017. Ver mais em: https://www.bndes.gov.
br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/
renda-variavel/desembolsos-do-sistema-bndes-via-renda-variavel. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/renda-variavel/desembolsos-do-sistema-bndes-via-renda-variavel
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/renda-variavel/desembolsos-do-sistema-bndes-via-renda-variavel
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/consulta-operacoes-bndes/renda-variavel/desembolsos-do-sistema-bndes-via-renda-variavel
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Mas, isso também, com o fim do ciclo de valorização 
das commodities, criou um quadro fiscal do Estado brasileiro 
cada dia mais adverso e permitiu o crescimento das práticas 
de apropriação privada dos recursos públicos. Assim, mos-
tra-se imprescindível questionar se essas ações específicas 
do Estado brasileiro, sob a égide de uma Constituição desen-
volvimentista-dirigente, foram acertadas? Essas políticas 
fazem parte da estrutura do Estado de Bem-Estar Social? 
O presente trabalho entende que as respostas devem ser 
negativas. Mas é importante a compreensão dessas políticas 
e suas consequências para a sociedade brasileira. 

3 Os governos Lula e Dilma e a política dos 
campeões nacionais

A adoção da Constituição de 1988 foi um marco na história 
do Brasil. De fato, a partir da mesma o País inaugurou o ciclo 
democrático mais longo de sua história. A promulgação 
da referida Carta Magna também deu ao Estado brasileiro 
instrumentos atualizados, como já referimos, para a cons-
trução de políticas públicas diferenciadas para fortalecer o 
processo de inclusão social e para superar o quadro grave 
de desigualdades sociais e regionais. Assim, os instrumentos 
de intervenção do Poder Executivo foram reforçados. 

Com isso, o Estado brasileiro, em especial nos governos 
Lula e Dilma — ideologicamente mais inclinados a aumen-
tar a participação social e econômica do Estado — adota-
ram políticas de fortalecimento do Estado de Bem-Estar e 
também a presença econômica do Estado (capitalismo de 
Estado). Dito de outra forma, priorizaram políticas compen-
satórias e levaram a ampliação da influência do governo na 
economia, seja mediante participação acionária minoritária 
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ou majoritária em empresas privadas, seja por meio do for-
necimento de crédito subsidiado e/ou de outros privilégios 
a negócios privados. 

Nesse segundo caso, foi formulada a política econô-
mica dos chamado grandes “campeões nacionais”. Essa polí-
tica buscava a partir do apoio do Estado a criação de grandes 
conglomerados empresariais para, por um lado, impulsionar 
o crescimento da economia brasileira e, por outro, para 
demostrar ao mundo o sucesso econômico do Brasil63. A 
opção, no entanto, pode ser discutida, em especial se ana-
lisada sob o viés da alocação eficiente de recursos (que, 
por natureza, são escassos), não tendo gerado a promoção 
econômica esperada. Ademais, os grandes grupos econômi-
cos construídos, em que pese tenderem a reduzir custos de 
transação, gerando ganhos em escala e melhores práticas de 
gestão, tenderam a apenas provocar maior concentração da 
riqueza e de poder monopolista, com desincentivos à inova-
ção e à redução de preços, reflexos para os consumidores.

63  Neste sentido, é importante lembrar que a revista britânica “The 
Economist”, em publicação de 14 de novembro de 2009, destacou em 
sua capa a chamada “Brazil takes off”, em tradução livre “Brasil deco-
la”. A reportagem à época afirmava: “Sua economia está crescendo 
novamente a uma taxa anualizada de 5%. Deve ganhar mais velocidade 
nos próximos anos, à medida que novos grandes campos de petróleo 
em alto mar entrem em operação e os países asiáticos ainda anseiem 
por alimentos e minerais das vastas e abundantes terras do Brasil. As 
previsões variavam, mas em algum momento da década (2014) o Gold-
man Sachs previa que o Brasil provavelmente se tornaria a quinta maior 
economia do mundo, ultrapassando a Grã-Bretanha e a França. Em 2025, 
São Paulo será a quinta cidade mais rica, segundo a consultoria PwC” 
(BRAZIL..., 2009, online). Segundo o caderno de economia do canal 
G1, “entre 2010 e 2014, o Brasil se manteve na 7ª posição. O ranking 
da Austin Rating faz o comparativo das maiores economias do mundo 
desde 1994” (ALVARENGA, 2021, online).
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Além disso, o Estado brasileiro voltou a investir em 
muitas empresas anteriormente privatizadas, se consti-
tuindo como acionista minoritário e, em alguns casos, até 
mesmo majoritário. Isso permitiu o investimento privado, 
mas sob a influência ou o controle do Estado. Assim, o que 
houve foi adoção de políticas econômicas típicas do capi-
talismo de Estado, mesmo que não da forma direta do cha-
mado Estado-empreendedor, mas de acionista (seja mino-
ritário ou majoritário) (MUSACCHIO, LAZZARINI, 2015). 

Esse processo ficou ainda mais intenso a partir da crise 
econômica de 2008. É que o medo das consequências da 
mesma levou os países desenvolvidos ou em desenvolvi-
mento a realizarem forte aporte de recursos para evitar a 
falência dos grandes bancos e um relevante incremento dos 
gastos públicos para garantir o aquecimento da economia. 
Nesse contexto, o Estado brasileiro aumentou ainda mais 
a sua capacidade de controle da economia e sua contribui-
ção econômica, utilizando, para tanto, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES64, os fundos 
de pensão das estatais e as empresas genuinamente estatais 
ou com participação acionária majoritária do Estado65.

64  “Os desembolsos do BNDES, acumulados em 12 meses a preços 
correntes, foram de R$ 79,8 bilhões em agosto de 2008. Ao fim de 2009, 
esse valor havia atingido R$ 136,4 bilhões. As aprovações seguiram a 
mesma dinâmica, saindo, no acumulado em 12 meses a preços corren-
tes, de R$ 109,8 bilhões para atingir R$ 170,2 bilhões em 2009” (BNDES, 
2017, p. 25).

65  Os fundos de pensão de estatais foram utilizados para financiar, 
entre outros, a aquisição da Brasil Telecom pela Oi, em 2008, e fusão 
da Sadia e Perdigão, em 2009, resultando na Brasil Foods. Os fundos de 
pensão, portanto, seguiram o movimento realizado pelo próprio Estado 
brasileiro: investir em grandes grupos econômicos, financiando e se 
associando aos grandes “campeões nacionais”. 
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A participação do BNDES, por exemplo, na proporção 
de crédito total da economia pode ser dividida em três fases: 
de 2001 a 200866, de 2008 a 201367 e entre 2014 e 201668. Essas 
fases revelam que, no período de 2008 a 2013, houve um 
crescimento significativo do BNDES no financiamento da 
economia. A justificativa para tal fato, feita em estudo do 
próprio Banco, se alicerçou na ideia da missão da instituição 
e na correção anticíclica do chamado financiamento público 
da economia. No referido estudo, pode-se verificar que com 
“o advento da crise financeira internacional em fins de 2008, 
o BNDES expandiu consideravelmente suas operações de 
financiamento, atingindo o auge de 21,2% do crédito total 
em 2014, [um aumento significativo se comparado ao índice 
de 16,7% do período de 2002-2008]” (BNDES, 2017, p. 25-26).

Além diretamente do BNDES, também foi utilizado 
nessa estratégia a sua subsidiária denominada BNDES 
Participações S.A. (BNDESPAR), dedicada ao fomento da 
economia por meio de investimentos em valores mobiliá-
rios e responsável pela associação do Estado brasileiro com 

66  “Entre 2001 e setembro de 2008, a liderança das operações de 
crédito da economia ficou a cargo da carteira com recursos livres, mar-
cada por uma expansão dos financiamentos das instituições privadas 
de crédito às famílias. Nesse período, a participação relativa do BNDES 
no mercado de crédito é declinante” (BNDES, 2017, p. 24).

67  “Entre setembro de 2008 e 2013, as operações de financiamento 
foram lideradas pela carteira de recursos direcionados, marcada pelo 
crescimento das operações dos bancos oficiais. Nesse período, a parti-
cipação relativa do BNDES no mercado de crédito cresce e mantém-se 
relativamente elevada” (BNDES, 2017, p. 24).

68  “Entre 2014 e 2016, o mercado de crédito doméstico esgotou seu 
ciclo de crescimento, no bojo do processo recessivo que se abateu 
sobre a economia, com o BNDES atuando de forma menos intensa 
e, consequentemente, tendo participação declinante tanto no crédito 
total da economia, como em percentual do PIB” (BNDES, 2017, p. 24).
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diversas sociedades empresárias no período. Assim, é pos-
sível dizer, a partir de dados extraídos do site do BNDES, 
que houve um gradual aumento da participação acionária 
do BNDESPAR em empresas brasileiras, cuja carteira passou 
de 130 participações em 2006 para 172 em 2011 (com um 
recuo na sequência). 

Dessa forma, fica bastante explícito que o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES — de 
forma direta ou indireta, por meio das suas subsidiárias, teve 
um papel destacado na intervenção do Estado na economia 
no período. A forma dessa intervenção foi a criação da cha-
mada política de criação dos grandes “campeões nacionais”. 
Isso significa que foi por esse meio que o Estado brasileiro 
financiou empresas nacionais competitivas em diversos 
setores e, ao mesmo tempo, se associou a elas. 

Um dos exemplos mais evidentes do capitalismo de 
estado brasileiro é a empresa denominada de JBS S.A. A 
mesma, até o ano de 2006, não tinha qualquer participação 
estatal na sua composição acionária e era uma empresa de 
porte médio do setor de processamento de carnes no Bra-
sil. Isso mudou a partir de 2007. Com o apoio do BNDES-
PAR, JBS S.A. adquiriu diversas empresas — no Brasil e no 
exterior — e se transformou na maior empresa em proces-
samento de carne do mundo. O BNDESPAR, por sua vez, 
passou a ser acionista minoritário da JBS S.A., chegando 
a controlar 30,4% do capital da referida empresa privada 
(BNDES, 2006).

Por isso, pode-se dizer que a ascensão da JBS S.A. 
não foi um case de sucesso na gestão da empresa, mas o 
resultado das ações do BNDES para construir uma “campeã 
nacional”. De fato, o quadro histórico de participação do 
BNDESPAR na empresa é o seguinte: 
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Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES, 2017). Adaptado por Alana Kusma.

Além disso, o BNDES, ao escolher uma empresa como 
“campeão nacional”, dava a mesma outros benefícios. O 
principal deles era ter acesso ao crédito barato e quase 
infinito para realizar a expansão da empresa. O índice uti-
lizado, como referência do custo do financiamento, era a 
chamada Taxa de Juros de Longo Prazo -TJLP. Esse era um 
privilégio para essas empresas. As demais deveriam buscar 
financiamento normais no sistema bancário (sempre com 
juros maiores). Nesse sentido, veja o quadro a seguir:
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Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES, 2017). Adaptado por Alana Kusma.

Assim, o Estado brasileiro, com a política de campeões 
nacionais, escolhia empresas que deveriam crescer em seus 
respectivos setores e se transformar em entidades com atua-
ção internacional. Além disso, virava acionista da respec-
tiva empresa e oferecida juros subsidiados. Assim, podemos 
voltar as duas perguntas anteriormente formuladas: Essa 
foi uma política do Estado brasileiro correta/acertada? Essa 
é uma finalidade que está vinculada aos fundamentos do 
Estado de Bem-Estar Social? As respostas são claramente 
negativas. 

A intervenção do Estado na economia e na sociedade 
é um avanço do constitucionalismo social. Mas a sua con-
cretização deve estar voltada não para a constituição de 
empresas monopolistas, e sim para efetivação de políticas 
públicas de efetivação dos direitos sociais e para a redução 
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das desigualdades sociais e regionais69. Portanto, direciona-
das para o fomento de um projeto de sociedade voltada para 
o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Esse é o projeto desenvolvimentista-dirigente estabele-
cido pela Constituição de 1988. Portanto, uma determinação 
que não se materializa com essa política econômica especí-
fica dos Governos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016). Ter 
clareza desse erro é uma condição necessária para o Brasil 
não voltar a cometer o mesmo erro no futuro. Daí, portanto, 
a necessidade de reconhecimento de que a adoção da cha-
mada política dos campeões nacionais foi um erro histórico 
que desvirtuou os pressupostos da Constituição de 1988.

5 Conclusão

 A forma de capitalismo de Estado não é um fenômeno novo 
no mundo. Por isso, pode-se dizer que essa forma de capita-
lismo de Estado não é um fenômeno específico do início do 
Século 21. Ao contrário, ele já possui uma longa história — 
entre ascensões e declínios — que pode ser localizada ainda 
no final do Século 19 e nas primeiras décadas do Século 20. 
Essa transformação ocorreu por uma combinação de fatores 
políticos, econômicos e sociais. Os pontos comuns dessa 
mudança foram as próprias crises do sistema capitalista 
(como as crises de 1929 e de 2008) e a maior presença dos 

69  Junto com investimentos em ciência e tecnologia e na educação. 
Para isto, é preciso investir cerca de 25% (vinte e cinco por cento) do PIB 
brasileiro por ano. Mas, estes recursos não existem. Assim, é necessário 
gerar poupança interna, o que o Estado brasileiro não faz. Ao contrário, 
investe de forma inadequada (BRUM, 2012).
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movimentos sociais reivindicatórios. A convergência desses 
fatores ajudou na construção do Estado de Bem-Estar Social. 

Esse processo, no Brasil, também tem diversos momen-
tos históricos de sua configuração. A diferença nos Gover-
nos Lula (2003-2010) e Dilma (2011-2016) foi o seu amparo 
constitucional. De fato, foi com a Constituição de 1988 
que democratizou o País e estabeleceu uma constituição 
desenvolvimentista-dirigente. Isso, claro, não significa que a 
Constituição de 1988 criou um imperativo para a realização 
do capitalismo de Estado no Brasil. Ao contrário, desde a 
promulgação de 1988, o Brasil já teve vários ciclos políticos 
específicos e diferentes. De fato, houve o ciclo da abertura 
econômica do início da década de 1990 (notavelmente na 
rápido Governo Collor), o ciclo de modernização e de pri-
vatização (Governos FHC) e ciclo de capitalismo de Estado 
(Governos Lula e Dilma). 

Mas, é verdade que a Constituição de 1988 criou as 
condições institucionais mais favorável à intervenção do 
Estado na economia e na sociedade para a realização dos 
direitos sociais e para a garantia do desenvolvimento nacio-
nal. Foi essa contribuição que permitiu o amadurecimento 
da sociedade e da economia brasileira nas últimas décadas. 
Além disso, foi o que gerou um modelo de políticas públicas 
e um desenho mais racional de políticas macroeconômicas, 
afastando-se da instabilidade monetária e das restrições 
externas crônicas incidentes sobre o Brasil nas décadas pas-
sadas70 (BARROS; GIAMBIAGI, 2009). Contudo, ela também 
permitiu a crescente presença do Estado na área econômica. 

70  Na década de 1980 a renda per capita no Brasil teve um declínio 
acumulado de 5%. Nos anos 1990, cresceu 9%, o que significa menos 
de 1% ao ano. 
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Essa intervenção teve o seu momento culminante 
com a adoção da chamada política dos chamados campeões 
nacionais pelo segundo Governo Lula (2007-2010). Nesse 
processo teve um papel relevante o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. A estratégia 
era fomentar determinadas empresas a se tornarem empre-
sas mundiais. A forma para isso acontecer foi não o mérito 
da empresa, mas o financiamento público. Isso acentuou a 
concentração econômica e permitiu que o Estado brasileiro 
escolhesse discricionariamente as empresas vitoriosas, colo-
cando em risco o projeto desenvolvimentista-dirigente tar-
dio no Brasil e se mostrando um erro estratégico relevante. 

Entender esse processo é uma condição necessária para 
a sua não repetição no futuro. Isso não significa que os fun-
damentos políticos e econômicos da Constituição de 1988 
devam ser criticados. Ao contrário, devem ser reforçados e 
direcionados para a sua finalidade: a construção efetiva no 
Brasil de um verdadeiro Estado de Bem-Estar Social. Mas 
isso não significa endossar a criação de políticas econômicas 
específicas que privilegiem determinada empresa. O que é 
fundamental nessa área é criar políticas macroeconômi-
cas duradouras, adotar um marco regulatório consistente e 
gerar um ambiente inovador. Dito de outra forma, as ações 
diretas do Estado devem ter como preocupação fundamen-
tal a manutenção das políticas públicas de efetivação dos 
direitos sociais.
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Constitucionalização definitiva 
do FUNDEB: uma reflexão sobre 
democracia participativa

Beatriz do Espírito Santo Silva

1 Introdução

A Carta Magna de 1988 é o pacto fundador da República 
brasileira e nela se encontram os fins do Estado e de suas 
políticas. Em seu artigo 6º, o diploma prevê a todos e todas 
o direito a uma educação de qualidade, e em seu art. 205 
reitera que a educação é “direito de todos e dever do Estado 
e da família” (BRASIL, 1988). Os fins de tal educação são 
também enunciados na Constituição: “pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).

O FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação é a maior política de financiamento da educa-
ção básica no Brasil e impacta diretamente na qualidade da 
educação de diversos Municípios brasileiros, já que consiste 
numa estratégia de repasse financeiro direto da União para 
os Municípios com menos recursos. Essa política pública 
nasceu em 2006 a partir de uma disposição transitória e 
em 2020 foi reestruturada, passando a ser um dispositivo 
definitivo da Constituição Federal com a Emenda n.º 108. O 

Capítulo 9
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processo legislativo que chamamos de “constitucionaliza-
ção definitiva do FUNFEB” é o alvo deste trabalho porque 
parece ser um exemplo de caso em que houve importante 
participação social na construção das propostas.

A Assembleia Constituinte de 1988 fez também uma 
opção democrática: o povo é a fonte da soberania e de todo 
o poder do Estado, nos termos do parágrafo único do art. 1º 
da Constituição (BRASIL, 1988). A democracia é a forma de 
governo aparentemente mais apropriada à criação de uma 
sociedade justa porque sua base é a defesa e efetivação dos 
direitos fundamentais: saúde, liberdade, segurança, digni-
dade, trabalho, educação, em lista não exaustiva. Assim, 
debater como funciona essa democracia e sua capacidade 
de servir a tais direitos é um trabalho essencial daqueles e 
daquelas que buscam construir uma sociedade mais justa. 
É por isso também que neste trabalho estudamos a partici-
pação da sociedade no processo legislativo de constitucio-
nalização definitiva do FUNDEB: para observar como opera 
a nossa democracia.

Esta investigação é relevante porque implica na obser-
vação do momento da gênese social de uma política pública 
que garante um direito fundamental social: o FUNDEB 
existe para garantir o direito à educação. Esta pesquisa é 
importante também porque precisamos refletir sobre as for-
mas de participação social no processo legislativo brasileiro 
para nos perguntar se e de que modo é garantido ao povo o 
exercício direto de sua soberania, previsto constitucional-
mente. Precisamos nos preocupar com quais são os atores 
sociais e políticos que participam dessa construção, e quais 
ficam excluídos. Apenas assim será possível verificar se o 
processo legislativo brasileiro é democrático, se é aberto 
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à participação do povo, se podemos falar em democracia 
participativa no Brasil. 

Neste artigo discutiremos aspectos da participação de 
diferentes atores da sociedade civil no processo legislativo 
da Emenda Constitucional (EC) n.º 108. A pergunta de pes-
quisa é: as contribuições da sociedade civil no processo 
legislativo de criação do Novo FUNDEB (Emenda Consti-
tucional n.º 108/2020) podem ser consideradas um exemplo 
de democracia participativa? Vamos verificar quais foram 
os principais atores que participaram desse processo; obser-
var se houve participação popular e exercício da soberania 
pelo povo; descrever as contribuições apresentadas pela 
sociedade à proposta legislativa; verificar a influência dos 
atores sociais na proposta aprovada pelo Congresso Nacio-
nal e como isso interfere na construção de uma democracia 
participativa no país. 

A metodologia baseia-se em pesquisa bibliográfica 
sobre democracia participativa e formas de participação 
no processo legislativo brasileiro, bem como sobre o pro-
cesso legislativo da EC n.º 108, além de levantamento de 
dados bibliográficos e documentais junto às organizações 
estudadas e em sites dos órgãos oficiais. A pesquisa biblio-
gráfica foi iniciada utilizando a base de dados dos Periódi-
cos CAPES e seguiu com a utilização da técnica da “bola 
de neve”, quando as referências de um texto encontrado 
são também incluídas na pesquisa. As informações sobre o 
FUNDEB foram coletadas em artigos encontrados no site 
de Periódicos CAPES, mas também em jornais on-line, arti-
gos de opinião, sites oficiais do Governo e de instituições 
atuantes na Educação. Trabalhamos também com relatórios 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre a deli-
beração em torno das Propostas de Emenda Constitucional 
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que levaram à constitucionalização definitiva do FUNDEB. 
Após a fase de coleta, analisamos os dados para responder 
aos objetivos geral e específicos. A análise se deu por uma 
interpretação do sentido subjetivo dos dados, de modo que 
esta é uma pesquisa de caráter qualitativo.

Este texto está dividido em três partes: inicialmente 
explicamos o que é e como funciona o FUNDEB, bem como 
o processo legislativo de sua constitucionalização definitiva, 
com detalhes sobre a participação da sociedade civil. Em 
seguida, estudamos alguns aportes teóricos sobre demo-
cracia participativa e os modos de participação social no 
processo legislativo brasileiro para, por fim, responder à 
pergunta de pesquisa na conclusão.

2 O FUNDEB e a construção do novo FUNDEB

O Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUN-
DEB) é na verdade um conjunto de 26 fundos estaduais e 
um fundo do Distrito Federal. Esses fundos são compostos 
por receitas de arrecadação vinculada de impostos da União, 
Estados e Municípios. Depois da junção do valor arrecadado 
nos termos de vinculação da Constituição Federal, é feita 
uma complementação, com novos aportes fornecidos pela 
União para garantir que os Municípios mais pobres atinjam 
um valor mínimo por aluno/ano.

O FUNDEB passou a existir no ano de 2006, com o 
artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias. No formato inicial, a política pública foi programada 
para expirar no ano de 2020, mas seu bom desempenho no 
financiamento da educação básica levou à sua reformula-
ção e constitucionalização definitiva por meio da EC n.º 
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108/2020. O Novo FUNDEB passou a vigorar em janeiro de 
2021. O processo legislativo de deliberação acerca da EC n.º 
108 foi beneficiado por pareceres, manifestos, notas técnicas 
e opiniões de especialistas sobre o tema da educação.

Estudos comprovam que o FUNDEB é essencial para 
muitos Municípios brasileiros, garantindo o pagamento de 
professores e outros profissionais da educação nas unidades 
federativas com baixa arrecadação (BRASIL, 2017). Além 
disso, a política cumpre uma função redistributiva entre 
as redes educacionais, já que proporciona um repasse de 
maior valor para Municípios com menos recursos e atua 
para diminuir a diferença entre os valores gastos no finan-
ciamento da educação entre as unidades federativas do país.

Claudio Riyudi Tanno, consultor de Orçamento e Fisca-
lização Financeira da Câmara dos Deputados, elaborou um 
estudo técnico (nº 24/2017) que demonstra que o FUNDEB 
tem maior impacto no Nordeste e Norte do Brasil, regiões 
onde se concentra a maioria dos Municípios com valor 
arrecadado aluno/ano abaixo do mínimo (BRASIL, 2017). 
O autor afirma que a política de financiamento é essencial 
para o combate às desigualdades regionais: 

Os efeitos redistributivos do FUNDEB, expressos nos 
gráficos apresentados, demonstram sua importância na 
redução de desigualdades. Caso o mecanismo constitu-
cional de financiamento não fosse criado, as simulações 
indicam que a depender unicamente das aplicações de 
25% de impostos e demais receitas, os mínimos obrigató-
rios vinculados à educação situar-se-iam em uma extensa 
amplitude, vistos nacionalmente, de cerca de R$ 500,00 a 
algo próximo de R$ 60.000 (120 vezes). Com o FUNDEB, o 
mínimo e o máximo de aplicação são corrigidos, respec-
tivamente, para aproximadamente R$ 3.000 e R$ 20.000 
(sete vezes) (BRASIL, 2017, p. 44).
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Essa política pública é um meio de garantir o acesso 
à educação de milhares de brasileiros e brasileiras, uma 
vez que sem financiamento seria impossível executar os 
planos de educação, construir escolas, fornecer alimenta-
ção e higiene, enfim, garantir a existência dos programas 
educativos vigentes e o pagamento dos profissionais neles 
envolvidos. Assim, essa política existe para efetivar o direito 
à educação previsto nos artigos 6º e 205 da Carta Magna 
(BRASIL, 1988).

O primeiro Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 
sobre o FUNDEB foi proposto por Raquel Muniz (PSC-MG) 
na Câmara dos Deputados, a PEC n.º p15/2015. A profes-
sora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), deputada, atuou 
como relatora no processo e opinou a favor da PEC, que foi 
aprovada na Câmara dos Deputados. No Senado Federal o 
projeto passou a tramitar como PEC n.º 26/2020 e teve sua 
aprovação em 25 de agosto de 2020, após votação em dois 
turnos, com apenas uma emenda supressiva. Promulgada 
em 26 de agosto de 2020, a EC n.º 108/2020 passou a valer 
imediatamente.

A sociedade civil participou ativamente desse processo 
legislativo, seja por meio de petições, pareceres, falas em 
audiências públicas ou mobilização social em torno do 
FUNDEB. Organizações não governamentais, movimentos 
sociais, empresários, ativistas, militantes e conselheiros da 
educação, bem como experts e pesquisadores, todos contri-
buíram para o debate ao seu modo, apresentando propostas, 
novos conceitos e análises sobre o programa já existente, 
com alternativas para a reformulação do FUNDEB.

A tramitação legislativa da EC n.º 108 foi registrada 
nos relatórios da Câmara dos Deputados e do Senado Fede-
ral sobre as PECs que lhe deram origem. Esses relatórios 
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são nosso material primordial para verificar como se deu 
a participação da sociedade civil. Assim destacamos como 
dois documentos principais da nossa amostra o Relatório 
da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre Pro-
posta de Emenda à Constituição Nº 15-A, de 2015, assinado 
pela deputada Dorinha Rezende em 03 de março de 2020 
e o Relatório da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado Federal, uma análise do FUNDEB enquanto polí-
tica pública, assinado pelo senador Flávio Arns em 04 de 
dezembro de 2019.

A partir desses documentos percebemos que a maior 
parte das interferências da sociedade se deu através da par-
ticipação em audiências públicas. De acordo com os rela-
tórios, aconteceram 53 audiências, entre março de 2017 e 
dezembro de 2019. Delas participaram não apenas organiza-
ções da sociedade civil, mas também mandatários de cargos 
eletivos, associações de servidores da administração pública, 
membros do Ministério Público, representantes de agências 
dos governos, entre outros múltiplos atores (BRASIL, 2020a; 
BRASIL, 2019).

Na Câmara dos Deputados foram realizadas 44 audiên-
cias, e no Senado Federal, nove. No Senado, a maior parte 
das audiências (as oito primeiras) contou com a participa-
ção de organizações de funcionários públicos, da sociedade 
civil, pesquisadores e representantes de órgãos de Estado e 
possui um relatório detalhado. A última audiência, contudo, 
de 26 de novembro de 2019, não tem resumo, mas apenas 
uma nota de rodapé que afirma que não houve tempo hábil 
para inclusão do seu resumo no relatório, concluído em 04 
de dezembro de 2019.

Chamamos atenção para essa ausência porque os 
silêncios são, também, capazes de carregar sentido. Nela 
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a composição dos debatedores diferiu muito da maioria: 
participaram representantes indígenas, quilombolas, estu-
dantes e professores da rede básica: Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil; Comissão Nacional de Comunidades 
Quilombolas; Articulação Nacional de Organizações Negras; 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação; Capítulo Brasil 
da Rede Gulmakai (rede mobilizada por Malala Youssef para 
defender a pauta da educação). Sem o resumo das falas 
apresentadas no relatório, não poderemos saber como essas 
participações interferiram no resultado final, tampouco se 
foram ou não consideradas, o que é um limite relevante 
para a pesquisa e para a reflexão sobre participação social 
como um todo.

Com base no que de fato consta nos relatórios, iden-
tificamos duas articulações importantes da sociedade civil 
na mobilização em torno do FUNDEB Permanente: a Orga-
nização Não Governamental Todos Pela Educação e a Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação, rede múltipla de 
organizações que atua na defesa da educação pública. Isso 
não significa, contudo, que esses foram os únicos. Vale des-
tacar, por exemplo, que o Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação e a Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação também estiveram muito presentes 
no processo legislativo sob estudo, bem como professores 
e pesquisadores, especialmente de Universidades Federais 
públicas; membros de outros Poderes; órgãos e agências 
estatais, como Conselhos de Educação, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada e até mesmo a Agência Nacional do 
Petróleo.

Neste estudo o foco recai sobre a participação da Cam-
panha e do Todos Pela Educação porque essas entidades 
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foram muito participativas dentro e fora do processo legis-
lativo e estiveram engajadas no estudo e reformulação do 
FUNDEB desde muito tempo antes mesmo da PEC n.º 
15/2015. Além disso, essas organizações representam setores 
sociais distintos, o que também enriquece a nossa análise.

A ONG Todos pela Educação, criada em 2006, se diz 
“plural”, “independente” e “decisiva” (TODOS..., 2020, 
on-line). Segundo sua descrição online, seu objetivo é 
“mudar para valer a qualidade Educação Básica no Brasil. 
Sem fins lucrativos, não governamental e sem ligação com 
partidos políticos, somos financiados por recursos privados” 
(TODOS..., 2020, on-line).

Ainda segundo o site da ONG, os recursos privados 
que a mantêm vêm dos seguintes mantenedores: Associa-
ção Crescer Sempre, Daniel Goldberg, Família Kishimoto, 
Fundação Bradesco, Itaú Social, Fundação Lemann, Fun-
dação Lucia & Pelerson Penido, Fundação Maria Cecilia 
Souto Vidigal, Profuturo (um programa da Fundação Tele-
fônica – Vivo), Fundação Vale, Gol, Instituto MRV, Instituto 
Natura, Instituto Penísula, Instituto Unibanco, Movimento 
Bem Maior, Milú Villela, Prisma Capital e Scheffer.

Já o seu Conselho de Fundadores é composto por: 
Jorge Gerdau Johannpeter, Daniel Feffer, Danilo Santos de 
Miranda, Jayme Sirotsky, Luiz Paulo Montenegro, Milú Vil-
lela, Viviane Senna e Wanda EngelAduan, pessoas conecta-
das aos seguintes grupos empresariais brasileiros, de acordo 
com Martins (2016, p. 65), respectivamente: Grupo Gerdau, 
Grupo Suzano Celulose, Serviço Social do Comércio, TV 
Rede Brasil Sul, Instituto Paulo Montenegro, Grupo Itaú, 
Instituto Ayrton Senna e Grupo Unibanco. É interessante 
observar que a composição do grupo de criadores e mante-
nedores dessa ONG está ligada a empresas privadas, o que 
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pode significar uma influência de interesses empresariais 
na atuação da organização. 

O Relatório da Câmara dos Deputados destaca a par-
ticipação da ONG na reunião de 18/09/2019, quando apre-
sentou uma simulação das mudanças no FUNDEB (BRA-
SIL, 2020a, p. 25); também nas audiências de 12/09/2017, 
26/09/2017, 08/05/2018 e 30/05/2019, quando o Todos refor-
çou a necessidade de aumento da equidade na execução 
da política pública (BRASIL, 2020a, p. 35); enfim, ressalta 
o relatório que a ONG defendeu “que o novo capítulo da 
política em questão tivesse como centro o aprofundamento 
da equidade redistributiva” (BRASIL, 2020a, p. 35).

O Todos Pela Educação também emitiu notas técnicas e 
esteve presente em uma audiência pública no Senado (BRA-
SIL, 2019). As principais pautas da ONG foram: a) garantia 
de aumento na complementação da União, com proposta 
inicial de aumento para 15%; b) aplicação do Valor Aluno 
Ano Total (mecanismo defendido por Claudio RiyudiTanno 
no Estudo Técnico nº 24/2017 da Consultoria de Orçamento 
e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados) na dis-
tribuição de todos os recursos arrecadados com a comple-
mentação da União ou, ao menos, a implantação de uma 
regra de transição que garantisse a distribuição na forma 
Valor Aluno Ano Total (VAAT) de todo o percentual, em 
data futura (BRASIL, 2020a, p. 21-22).

Dentre os pontos defendidos pelo TPE, foi principal-
mente atendida a garantia do aumento da complementa-
ção da União (que ultrapassou o percentual defendido pela 
ONG). A preocupação redistributiva, que consta no item 
b supracitado, foi parcialmente atendida: o percentual de 
aumento da complementação da União será repartido a par-
tir do critério VAAT, mas os 10% já existentes continuarão 
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com a regra antiga, para evitar que Municípios tenham dimi-
nuição de receita. Ou seja, foi adotado um critério “híbrido” 
sem regra de transição (que faria com que todo o percentual 
da União passasse a ser distribuído pelo VAAT). Em suma, o 
TPE se considera vitorioso na atuação junto à reformulação 
do FUNDEB, considerando a Emenda n.º 108 um ganho 
para a educação nacional, por constitucionalizar de modo 
definitivo uma importante política de financiamento. 

A Campanha Nacional pelo Direito à Educação existe 
desde 1999 e se define como “a articulação mais ampla e plu-
ral no campo da educação no Brasil, constituindo-se como 
uma rede que articula centenas de grupos e entidades dis-
tribuídas por todo o país” (CAMPANHA..., 2020b, on-line). 
Afirma ainda que sua composição plural está baseada em 
“comunidades escolares; movimentos sociais; sindicatos; 
organizações não governamentais nacionais e internacio-
nais; grupos universitários, estudantis, juvenis e comuni-
tários; além de milhares de cidadãos”, todos empenhados 
a favor da educação pública e em busca da criação de uma 
sociedade mais justa, democrática e sustentável no Brasil 
(CAMPANHA..., 2020b, online).

Segundo o site da rede, o Comitê Diretivo é formado 
pelas seguintes entidades: Ação Educativa (ONG), ActionAid 
(ONG), Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento 
da Educação – FINEDUCA (associação civil de direito pri-
vado sem fins lucrativos ou econômicos), Centro de Cultura 
Luiz Freire (ONG), Centro de Defesa da Criança e do Ado-
lescente do Ceará (entidade social), Confederação Nacional 
dos Trabalhadores da Educação (confederação de associa-
ções), Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 
(movimento social), Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (movimento social), União Nacional dos Conselhos 
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Municipais de Educação (entidade de direito privado sem 
fins lucrativos), União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação (associação civil autônoma sem fins lucrativos).

A articulação de pesquisadores da Campanha tra-
balhou na criação de um índice importante para o Novo 
FUNDEB, o Custo Aluno Qualidade (CAQ). Além disso, 
essa rede mobilizou muitas pessoas para debater o tema 
do financiamento da educação, já que segundo seu relatório 
a Campanha incorpora mais de 40 organizações. Os mem-
bros de entidades ligadas à rede estiveram presentes em 23 
das audiências na Câmara dos Deputados (CAMPANHA, 
2020a; BRASIL, 2020a) e de quatro audiências no Senado 
(BRASIL, 2019).

As principais propostas da CAMPANHA para o Novo 
FUNDEB foram: a) aumento da participação da União para 
uma porcentagem entre 40% a 50%; a) implementação do 
Custo Aluno-Qualidade e Custo Aluno-Qualidade Inicial; c) 
manutenção da distribuição da complementação da União 
de 10% da forma atual e distribuição do aumento da com-
plementação de acordo com critérios mais redistributivos 
(modelo híbrido). Dentre esses, vemos, a partir da análise 
dos relatórios e do texto final da Emenda, que os pontos b 
e c foram integralmente alcançados, enquanto o ponto a foi 
apenas parcialmente alcançado (irá acontecer um aumento 
gradativo na complementação da União até o percentual 
de 23%).

O Relatório Final da Câmara dos Deputados sobre a 
PEC n.º 15/2015 (BRASIL-CD, 2020) apresenta a participação 
formal da Campanha em quatro audiências públicas, atra-
vés de representantes diretos: em 18/04/2017, 24/04/2018, 
04/06/2019, 01/10/2019. Contudo, há também a participação 
de José Marcelino Rezende Pinto, autor da ideia do Custo 
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Aluno-Qualidade que se declara componente da rede da 
Campanha, em duas audiências (07/03/2017 e 18/06/2019), 
bem como outras pessoas que a Campanha declara estarem 
ligadas à sua rede, de modo a compor a participação nas 
23 audiências alegadas no relatório (CAMPANHA, 2020a).

Houve, ainda, participação da Campanha em reunião 
em que foram apresentados os documentos “Por um con-
senso no FUNDEB” e “simulações referentes ao modelo 
híbrido” (BRASIL, 2020a, p. 25). Assim, a Campanha Nacio-
nal pelo Direito à Educação atuou fortemente na promoção 
de suas propostas, colocando seu esforço de participação 
para impulsionar o processo legislativo que permitiu a apro-
vação do Novo FUNDEB.

A participação do TPE e da Campanha para a pro-
moção do debate acerca da constitucionalização definitiva 
do FUNDEB foi, sem dúvidas, essencial. Os dois grupos 
representam, certamente, diferentes setores sociais, cada um 
em defesa dos pressupostos que entende ser mais impor-
tantes na execução da política pública em análise. Assim, o 
TPE focou sua defesa em melhor distribuição de recursos, 
eficiência financeira e promoção de equidade entre Muni-
cípios, enquanto a Campanha atuou fortemente na defesa 
de maior alocação de recursos para a educação, garantia de 
inocorrência de perdas em relação ao modelo já existente 
de FUNDEB e busca de investimentos para as estruturas 
escolares.

Além disso, as duas organizações trabalharam politi-
camente, acionando os membros do Congresso Nacional e 
outros atores políticos para garantir que os debates aconte-
cessem, para requerer a realização de audiências públicas, 
para solicitar votações e pressionar os legisladores para 
dar andamento efetivo à constitucionalização definitiva do 
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FUNDEB. Resta-nos agora ponderar se toda essa atuação 
pode ser considerada como uma efetivação da democracia 
participativa.

3 Democracia participativa e processo legislativo

Democracia é um conceito aberto para o qual existem diver-
sas definições, mas seu uso está costumeiramente atrelado 
ao modo de governo de Estados em que a soberania deriva 
do povo, que a exerce diretamente ou através de repre-
sentantes escolhidos em eleições livres e recorrentes. Para 
Bobbio (1997), o respeito às “regras do jogo”, ou seja, às leis 
e princípios de Direito que regulam a atividade de governo, 
são o ponto central da democracia. O autor defende:

Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar 
a um acordo quando se fala de democracia, entendida 
como contraposta a todas as formas de governo autocrá-
tico, é o de considerá-la caracterizada por um conjunto 
de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem 
quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com 
quais procedimentos (BOBBIO, 1997, p. 18).

Já democracia representativa, segundo Bobbio, 

significa genericamente que as deliberações coletivas, 
isto é, as deliberações que dizem respeito à coletividade 
inteira, são tomadas não diretamente por aqueles que dela 
fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade” 
(BOBBIO, 1997, p. 44). 

As análises contemporâneas sobre a Constituição Fede-
ral brasileira defendem que o intuito dos constituintes não 
foi, contudo, fundar uma democracia apenas representativa. 
A garantia aos cidadãos do direito de participação direta 
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no processo político, como na “gestão e controle social 
das políticas públicas através de conselhos gestores e/ou 
populares, conferências e demais formas de consultas públi-
cas que a lei definir” (VERISSIMO, 2017, p. 33), bem como 
através de institutos como referendo, plebiscito e iniciativa 
popular seriam formas de preconceber uma democracia 
participativa.

Paulo Bonavides defende uma perspectiva para a 
democracia brasileira que se baseia no respeito à ideia de 
soberania popular e que busca, sobretudo, a construção de 
um Estado Social (BONAVIDES, 2001, p. 145). O autor des-
creve esse Estado Social como aquele voltado à promoção 
do bem comum, com garantia do exercício da soberania 
popular de forma a conferir legitimidade ao Estado consti-
tuído e decorrente do que as “ideias de colaboração humana 
e social impuseram ao século” (BONAVIDES, 2001, p. 145). 

Segundo Facchin e Silva, para que o exercício da sobe-
rania pelo povo seja efetivado da forma proposta por Bona-
vides é preciso que ocorra uma “articulação entre o sistema 
representativo partidário com um sistema de participação 
política que garanta ao sujeito, individual e coletivo, direito 
de expressar suas opiniões e vontades” (FACCHIN, SILVA, 
2017, p. 173). Para Pedra (2007), a soberania popular e a 
participação, direta ou indireta, do povo no poder são os 
dois princípios basilares da democracia brasileira, de modo 
que “a participação popular se constitui em um comporta-
mento político no qual o cidadão toma parte das decisões do 
Estado” (PEDRA, 2007, p. 109). A vontade popular nasceria, 
assim, da mediação coletiva dos anseios de cada pessoa, por 
meio de um debate democrático para elaborar respostas 
estatais em prol do bem comum.
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No livro Teoria constitucional da democracia participa-
tiva, Bonavides (2001) propõe, em resumo, que a organiza-
ção política da sociedade brasileira proporcione ao povo, 
corpo político capaz e ativo, a formação de uma vontade 
livre e compreensiva, a partir da regulação da mídia e dos 
poderes econômicos e da construção de ferramentas de deci-
são e ação coletiva que não passem necessariamente pelo 
crivo dos representantes políticos. O autor alerta, ainda, que 
a proposta de interpretação constitucional por ele apresen-
tada já corria riscos em 2001, ano de publicação do texto:

A queda do Estado social no Terceiro Mundo é, por igual, 
a queda da democracia participativa, a renúncia e abdi-
cação dos programas da Constituição dirigente, a impos-
sibilidade de transpor a crise que ora o flagela, enfim, o 
crepúsculo de um Estado no qual se haviam colocado 
todas as metas de positivação dos direitos fundamentais 
da segunda, da terceira e da quarta dimensões, a saber, 
os direitos sociais, o direito ao desenvolvimento e, de 
último, na escala mais avançada e prospectiva, o direito 
à democracia (BONAVIDES, 2001, p. 188).

Monteiro também comenta as dificuldades encontradas 
em nossa realidade. Ele aponta a existência dos seguintes 
entraves à concretização da democracia participativa: 

a) bloqueio do sistema representativo à utilização de ple-
biscitos e referendos, bem como à introdução de novos 
mecanismos de democracia direta; b) abuso do poder 
econômico e do controle da agenda do debate público 
pelos grupos econômicos concessionários dos meios de 
comunicação social de massa; c) educação de base que 
não prepara efetivamente para o exercício da cidadania 
(MONTEIRO, 2018, p. 82-83).
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No contexto do FUNDEB, vemos que a participação de 
muitos setores da sociedade fez com que o debate público 
não tenha sido pautado exclusivamente pela agenda dos 
grupos econômicos, o que mostra que em algumas ocasiões, 
com base numa forte e consolidada atuação popular, é pos-
sível contornar um ou mais desses obstáculos. Por outro 
lado, também no FUNDEB o “bloqueio” do sistema repre-
sentativo prevaleceu: as decisões couberam exclusivamente 
para os legisladores. Para Monteiro, não é possível falar em 
democracia participativa quando há meramente “consulta” 
à população sem que sua orientação seja seguida na tomada 
de decisões, de modo que seria essencial a conjugação de 
novos elementos da democracia direta aos mecanismos já 
existentes (MONTEIRO, 2018, p. 80-81).

Monteiro explora duas concepções de democracia: 
uma liberal, outra de leitura marxista. Sobre a primeira, o 
autor destaca a contribuição de Macpherson para repensar 
a democracia representativa liberal (MONTEIRO, 2018, p. 
60). Macpherson propôs uma retomada de ideais liberais 
clássicos relativos para os quais a democracia seria a busca 
de uma sociedade em que cada um e cada uma possam rea-
lizar plenamente suas capacidades, sem que existam neces-
sariamente classes — contrapondo-se, portanto, ao sentido 
mais corrente de democracia liberal, em que se tomam como 
pontos de partida a propriedade privada e a construção de 
relações econômicas com base no capitalismo (MACPHER-
SON, 1978 apud MONTEIRO, 2018, p. 61).

Considerando a democracia participativa enquanto 
uma evolução da democracia representativa liberal no 
sentido acima exposto (MONTEIRO, 2018, p. 44), Monteiro 
afirma que uma evolução social em prol da maioria da popu-
lação somente teria espaço num governo democrático em 
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que há participação popular e quando o povo é capaz de 
interferir diretamente nos rumos da coisa pública, através da 
tomada de decisões, não apenas através dos representantes 
eleitos (MONTEIRO, 2018, p. 82). 

Sob outra perspectiva, o autor faz um comentário à 
teoria marxista de democracia de Mascaro, para quem a 
democracia só poderia existir na forma estatal se permitir 
a reprodução do capitalismo, estando fechada a transfor-
mações estruturais da sociedade (MASCARO, 2013 apud 
MONTEIRO, 2018, p. 58). Monteiro propõe que a busca por 
uma democracia participativa funcione enquanto “guerra 
de posição”, tomando por base o conceito de Gramsci, em 
busca de um agir político estratégico com “acúmulos táticos 
rumo ao objetivo” revolucionário de destruição do capita-
lismo (MONTEIRO, 2018, p. 57). Assim, a democracia par-
ticipativa seria ao mesmo tempo um fim e um meio, em 
que a participação levaria a uma construção social limítrofe 
para o capitalismo, quando a mudança de condições sociais 
geraria a necessidade de superação do capitalismo em prol 
de uma nova formação social, mais justa, livre e igual. Em 
busca de uma síntese sobre as duas visões, o autor afirma:

Existe mesmo um ponto de contato entre determinadas 
perspectivas liberais de democracia – e de democracia 
participativa – e determinados pressupostos de teorias 
marxistas: a defesa da igualdade de direitos de todos ao 
pleno desenvolvimento de suas habilidades e capacida-
des, bem como a rejeição à ideia de que a sociedade de 
mercado esteja apta a ensejar essa emancipação do ser 
humano (MONTEIRO, 2018, p. 80).

A democracia participativa seria, então, um horizonte 
comum possível para a sociedade mais justa que buscamos, 
e que está também de acordo com os princípios do Estado 
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brasileiro. Dessa forma, a proposta de buscar um Estado 
Social ganha também mais força: a retomada de um pro-
jeto de sociedade que atenda aos ditames constitucionais 
da fundação da República brasileira só pode ocorrer com 
o aprofundamento da democracia participativa. Esse é o 
Estado Social que defende Paulo Bonavides (2001, p. 228).

Nesse contexto, a democratização do processo legisla-
tivo é uma forma relevante de permitir ao povo, entendido 
como sujeito ativo, o exercício de sua soberania, ou seja, 
da expressão da sua vontade. Neste trabalho, nos interessa-
mos acerca do processo legislativo de constitucionalização 
definitiva do FUNDEB porque esse Fundo é uma política 
pública de inconteste importância nacional e sua inserção 
definitiva no texto constitucional foi impulsionada por ato-
res da sociedade civil que se mobilizaram em seu favor. 

A legislação brasileira prevê de forma expressa três 
mecanismos de participação direta dos cidadãos: o refe-
rendo, o plebiscito e a iniciativa popular de lei, conforme o 
art. 15 da Constituição. Os três dispositivos foram regula-
dos pela Lei n.º 9.709/98 e constam também no Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. Nos termos do art. 13 da 
Lei, iniciativa popular é a “apresentação de projeto de lei à 
Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 
cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles”, e “plebiscito e referendo 
são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre 
matéria de acentuada relevância, de natureza constitucio-
nal, legislativa ou administrativa”, de acordo com o art. 2º 
(BRASIL, 1998).

Moroni defende que as diversas formas de institu-
cionalização da participação previstas na Carta Magna 
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representam um avanço no sentido de construção de um 
Estado Democrático e de efetivação do direito a participar 
dos assuntos públicos, além de contribuir no reconheci-
mento de diferentes atores sociais (MORONI, 2012 apud 
VERISSIMO, 2017, p. 21). 

O Estado Democrático brasileiro se constitui como um 
Estado de Direito, baseado na Constituição e nas leis que 
conduzem o poder estatal e protegem e regulam a sociedade 
civil. Ora, seria um contrassenso afirmar que a soberania 
emana do povo e impedir a participação da sociedade civil 
no processo legislativo após a eleição dos representantes. A 
forma representativa não é uma ferramenta de transplante 
da soberania popular aos representantes, é antes uma forma 
de organizar e otimizar o exercício de tal soberania em Esta-
dos com grandes populações e muitas questões complexas 
a serem resolvidas. E, por isso, o processo legislativo deve 
se manter aberto, permeável às formas de manifestação da 
vontade popular, permitindo a participação social, se qui-
sermos falar em democracia, especialmente se falamos de 
democracia participativa.

José Gomes Canotilho define o processo legislativo 
como “[...] um complexo de actos, qualitativa e funcional-
mente heterógenos e autonónomos, praticados por sujeitos 
diversos e dirigidos à produção de uma lei do Parlamento” 
(CANOTILHO apud LIMA; EMEDIATO, 2014, p. 166). Já 
José Afonso da Silva afirma que “[...] o processo legislativo 
é o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção) 
realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores 
para o fim de promulgar leis” (SILVA apud LIMA; EME-
DIATO, 2014, p. 167). 

Em resumo, podemos dizer que o processo legislativo 
é a atividade estatal formal e organizada que visa à criação 
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das leis. Para isso, aqueles que empreendem tal atividade 
devem ser titulares da legitimidade jurídica, bem como de 
competência para tratar da matéria sobre a qual se propõe 
uma legislação. 

Já no ato de propositura de leis é possível vislumbrar 
uma abertura à participação social a partir da previsão já 
mencionada de iniciativa popular de lei, em que um grupo 
da população pode oferecer ao Congresso Nacional uma 
proposta legislativa. Embora importante, tal instituto é criti-
cado por se tratar de um caminho excessivamente rigoroso, 
que coloca exigências difíceis de serem atingidas (subscrição 
da proposta por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com 
não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles), sendo, portanto, uma forma de aparentar uma 
abertura democrática sem garantir a efetividade da parti-
cipação popular (OLIVEIRA, 2010, p. 16).

Outra crítica apresentada a essa forma de participação 
é que não existem meios de se garantir que a vontade popu-
lar apresentada na iniciativa seja formalmente transformada 
em lei: cabe aos legisladores aprovação ou não da proposta, 
de modo que, para Monteiro, não é possível falar de verda-
deira participação (MONTEIRO, 2018, p. 80). Monteiro cita 
Monteiro e Macêdo para afirmar que “é o próprio sistema 
representativo que bloqueia a democracia participativa 
como meta do poder econômico dominante” (MONTEIRO; 
MACEDO, 2017 apud MONTEIRO, 2018, p. 89).

Também os procedimentos do referendo e do plebiscito 
estão sujeitos à boa vontade do Poder Legislativo, uma vez 
que a convocação desses instrumentos é de competência 
exclusiva do Congresso Nacional, segundo o art. 49, X, da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988). Ou seja, há entraves à 
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participação que submetem a soberania popular ao controle 
dos parlamentares eleitos.

Para além do supracitado, a legislação brasileira e o 
Regimento da Câmara dos Deputados trazem mecanismos 
formais que parecem ser aberturas à participação durante 
o momento de debate de propostas e discussão das possi-
bilidades no processo legislativo. São elas: apresentação 
de petições e representações, oferecimento de pareceres 
técnicos e participação em audiências públicas (LIMA; EME-
DIATO, 2014). 

As audiências públicas permitem a participação de 
entidade civis, organizações não governamentais, sindica-
tos, uniões de trabalhadores, enfim, qualquer agrupamento 
social que defenda interesses democráticos e deseje influen-
ciar no processo de produção de determinada lei ou emenda 
à Constituição. A formalidade das audiências permite que 
tais interferências ocorram da forma organizada, regis-
trada, e não apenas em negociações ou pressões externas 
ao processo legislativo em si. Já a apresentação de petições 
e representações e o oferecimento de pareceres técnicos se 
situam como possibilidades complementares à participação 
social, já que muitas vezes os documentos apresentados são 
posteriormente explicados ou defendidos em audiências 
públicas. 

As audiências públicas são uma forma de participa-
ção muito relevante para permitir a troca de informações 
entre técnicos, especialistas e legisladores, auxiliando na 
construção de debates técnicos, e garantindo a participação 
dos cidadãos para sugerir temas e fazer perguntas. Elas são 
importantes para o desenvolvimento de um debate aberto 
e qualificado sobre o assunto da proposição legislativa. 
Segundo Figueiredo:
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Sua finalidade precípua é a ampla discussão, a ampla 
transparência, para que sejam exibidos os fundamentos 
necessários para o modelo escolhido e para que se ouça, 
se questione a possibilidade da proposição de outras for-
mas (FIGUEIREDO apud GALANTE, 2004, p. 465).

Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados (Arts. 21-A, VII, 255 a 258), uma audiência pública é:

Reunião realizada por colegiado parlamentar (Comis-
são ou Ouvidoria) com entidade da sociedade civil para 
instruir matéria legislativa em trâmite ou para debater 
assuntos de interesse público relevante, referente à área 
de atuação da Comissão ou da Ouvidoria Parlamentar, 
respectivamente. A realização de reunião de audiência 
pública depende de aprovação pela maioria simples do 
colegiado de proposta com esse objetivo apresentada por 
qualquer de seus membros ou pela entidade interessada, 
para que sejam ouvidas as autoridades, as pessoas interes-
sadas e os especialistas ligados às entidades participantes. 
É proibido convidar a depor nessas reuniões membros de 
representação diplomática estrangeira (BRASIL, 1989).

Assim, as audiências são ao mesmo tempo um canal 
de diálogo entre o povo e o Poder Público e um espaço 
de controle popular/social sobre a atividade legislativa, 
uma vez que ocorre ainda na fase constitutiva da produção 
legislativa. As audiências enriquecem a discussão política 
porque permitem que as partes diretamente interessadas 
por determinadas políticas públicas se apresentem e explici-
tem suas necessidades e questões (MOURA, 2008). Segundo 
Galante, muitas legislações relevantes tiveram a ocorrência 
de audiências públicas em sua tramitação:
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Inúmeras proposições já foram discutidas em audiências 
públicas: estatuto da cidade, meio ambiente, redução da 
menoridade penal, desarmamento, etc. Dentre as que já 
foram discutidas com a sociedade, destaca-se o Estatuto 
da Cidade, que foi incorporado ao ordenamento jurídico. 
Foi uma vitória da ativa participação de entidades civis 
e movimentos sociais. Em seu texto também firmou 
garantido o princípio da gestão democrática da cidade, 
mediante a participação popular. Destaca-se, também, 
como já estudado, o Estatuto do Desarmamento, discutido 
em audiência pública, firmou a realização do primeiro 
referendo nacional (GALANTE, 2004, p. 467).

 Como vimos no tópico anterior, o FUNDEB resulta da 
participação massiva de diversos atores sociais, inclusive 
com participação em 44 audiências públicas na Câmara dos 
Deputados e nove no Senado Federal, conforme os relatórios 
consultados (BRASIL, 2020A; BRASIL, 2019). A participação 
popular na construção da Emenda n.º 108 foi de tamanha 
importância que vemos incorporados à política pública ins-
titutos criados por agentes da sociedade civil como o Custo 
Aluno Qualidade (CAQ). Além disso, foi essencial a pressão 
social para que ocorresse o aumento da participação da 
União no Fundo, bem como a criação de critérios de distri-
buição mais redistributivos (como o Valor Aluno Ano Total).

Vale ressaltar que não havia garantia de que as propo-
sições apresentadas nas audiências seriam levadas em conta 
pelos legisladores. Contudo, a mobilização política em torno 
da PEC gerou um debate público tão forte sobre o tema que 
os legisladores não poderiam apenas ignorar as opiniões 
e propostas de todos os envolvidos, sob pena de um custo 
político que poderia interferir inclusive nas suas carreiras.

Ocorre que nem todos os processos legislativos são 
alvo de tamanha pressão popular e cobertura midiática. O 
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processo de constitucionalização definitiva do FUNDEB é 
um bom exemplo de mobilização política e de participação a 
partir das aberturas possíveis, mas concordamos com Mon-
teiro para afirmar que, sem interferência decisiva do povo 
na tomada das decisões, não há verdadeira democracia par-
ticipativa. Se pensarmos, por exemplo, no baixo percentual 
alcançado na contribuição da União para o FUNDEB, que 
restou em 23%, quando havia propostas de 40% com forte 
apoio popular, constatamos que não necessariamente é a 
soberania popular que se reflete no resultado do processo 
legislativo.

4 Conclusão

O objetivo principal deste trabalho foi verificar se as contri-
buições dos atores da sociedade civil no processo legislativo 
de aprovação do Novo FUNDEB (Emenda Constitucional n.º 
108/2020) poderiam ser consideradas um exemplo de demo-
cracia participativa. Iniciamos a análise com uma explica-
ção sobre o FUNDEB e o relato da participação social na 
construção das propostas para a sua constitucionalização 
definitiva, com foco em duas organizações importantes: o 
Todos pela Educação e a Campanha Nacional pelo Direito 
à Educação. Em seguida, exploramos a ideia contemporâ-
nea de democracia participativa, forma de organização de 
governo em que é garantido ao povo o exercício de sua sobe-
rania, a partir da decisão nos rumos do governo. Expusemos 
ainda as formas de participação previstas formalmente na 
Constituição brasileira e na legislação infraconstitucional, 
com foco no processo legislativo. 

Verificamos que houve uma grande diversidade de ato-
res interferindo no processo legislativo sob estudo, desde 
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empresários, organizações não governamentais, movimen-
tos sociais, organizações de profissionais da educação e 
até mesmo representantes dos poderes da República, entre 
outros. Observamos que houve participação popular no sen-
tido de interferência no processo, mas não é possível falar de 
exercício direto da soberania pelo povo porque não coube 
aos cidadãos tomar as decisões efetivas sobre os rumos da 
política, mas apenas opinar e influenciar nas decisões dos 
legisladores.

Verificamos que no processo de reformulação do FUN-
DEB, duas organizações se destacaram: o TPE e a Cam-
panha. Diversas contribuições desses atores para o Novo 
FUNDEB podem ser encontradas na Emenda aprovada: 
houve o aumento da complementação da União para 23%, 
a reorganização da distribuição desses recursos pelo VAAT, 
a adoção do modelo híbrido e a instituição do CAQ e CAQi. 
Contudo, a contribuição dos atores não se deu apenas nos 
termos das propostas concretas para o texto constitucional. 
A sua movimentação ao longo de anos em torno do FUN-
DEB também foi essencial para que esse fosse aprovado.

O TPE e a Campanha construíram o debate no sen-
tido técnico, elaborando pareceres, notas, sugerindo e ava-
liando conceitos, fazendo prescrições e simulações acerca 
das alternativas viáveis. Trabalharam também no sentido de 
mobilização social, seja através de sua base política, como 
no caso da Campanha, que é ligada a movimentos sociais 
e associações de trabalhadores, seja através de seu poder 
econômico, com elaboração de campanhas publicitárias para 
chegar à sociedade civil “desorganizada”.

Este trabalho mostrou ainda que o processo legislativo 
brasileiro tem uma abertura formal à participação social: as 
audiências públicas. Esse mecanismo permite a participação 



246

na forma de consulta e no momento de formação da opi-
nião dos legisladores, mas isso não traz um exercício total 
da soberania e do poder, há apenas uma participação con-
sultiva e argumentativa. Sendo assim, concluímos que o 
processo legislativo estudado permitiu certa participação 
democrática, mas precisaria de muito mais participação 
para garantir o exercício direto da soberania pelo povo – o 
mais importante seria permitir que a sociedade participasse 
também das decisões, não apenas do debate e das sugestões. 

Embora o FUNDEB Permanente tenha se beneficiado 
da participação social de cidadãos e grupos de interesse que 
ativamente construíram propostas e soluções para a política 
pública, não podemos caracterizar tal participação como 
efetivação da democracia participativa. Isso porque esbar-
ramos, novamente, no entrave do controle governamental 
da participação, uma vez que as decisões finais sobre a EC 
n.º 108 couberam, única e exclusivamente, aos senadores 
e deputados.

Não é possível afirmar que vivemos uma democracia 
participativa plena no Brasil. Podemos tão somente dizer 
que as possibilidades de participação que existem mantêm 
o poder de decisão junto aos mandatários de cargos eletivos 
e somente o seu aprofundamento e a garantia de partici-
pação decisória do povo poderiam nos levar mais longe no 
caminho desejado.
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O livro “Direitos Fundamentais Sociais: teoria e práti-
ca” foi organizado com a finalidade de reunir as 
dimensões pragmática e teorética entrelaçadas 
nesses direitos. A teoria pensa e orienta a prática. A 
prática lança problemas à teoria. Esta dialética 
constante é essencial para efetivar os direitos 
sociais em um Estado com severos problemas de 
desigualdades sociais, que demandam dos apare-
lhos estatais maior volume prestacional para a 
concretização dos direitos sociais. Desse modo, a 
desigualdade é tanto uma questão de fato quanto de 
direito. Ela constitui ao mesmo tempo o fato juridica-
mente relevante que origina demandas concretas e 
o direito que representa as pretensões humanas por 
uma vida mais digna. Por serem direitos fundamen-
tais, está-se diante de pretensões inalienáveis e 
irrenunciáveis, em que a obrigação do Estado deve 
se traduzir em um esforço de concretização dos 
direitos sociais. 
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