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PREFÁCIO 
 
 
 

O Ministério Público potiguar, dentre as diversas ações 

que desempenha em prol da sociedade, atua, também – por 

meio do seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional, junto à Assessoria Técnica de Editoração  –, na 

disseminação do conhecimento técnico-científico. 

Nessa perspectiva, compartilhar estudos, pesquisas e 

informações é agregar valor ao crescimento profissional e 

pessoal dos que se alimentam da fonte do saber. Nesse 

sentido, esta publicação detém importância crucial para 

ampliar cada vez mais a adequada divulgação de 

conhecimentos e saberes construídos.  

Dessarte, o Parquet  traz, neste periódico, o estímulo à 

produção e publicação de textos científicos, colaborando 

para o melhor conhecimento e para a reflexão acerca do 

contexto histórico e social de nossa época, com as suas 

inquietações, descobertas e inovações. Propicia uma 

percepção mais aguçada de temas na seara jurídica, cujas 

questões vão ao encontro da relevante atuação ministerial.  

Faz-se importante ressaltar a qualidade dos artigos, 

escritos por membros e servidores do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Norte, que, certamente, vêm se 

somar às diversas ações encampadas por essa Instituição, 

que dedica seus esforços à atuação cada vez mais     



 

eficiente e eficaz, na prestação de serviço qualificado, 

primando pela excelência.  

Interessante se faz destacar que, a partir deste número, 

temos uma seção destinada à publicação de artigo 

convidado, cujo autor pode ser interno ou externo ao 

Parquet, contribuindo ainda mais para valorizar a 

disseminação do conhecimento na esfera jurídica.  

Por fim, torna-se pertinente observar que por meio da 

divulgação do conhecimento cientifico o Ministério Público 

Potiguar amplia ainda mais o leque de atuação, dando 

continuidade a sua história de lutas, conquistas e 

legitimação na defesa dos direitos da sociedade. 

 

 

Manoel Onofre de Souza Neto 
Procurador-Geral de Justiça 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

 A Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do 

Rio Grande do Norte é instrumento, notadamente,  

importante na difusão de textos científicos de cunho jurídico. 

Esses escritos representam indubitável contribuição aos 

interessados pelas temáticas abordadas, como também 

ensejam o despertar de novos leitores à reflexão de 

assuntos diversos comuns à sociedade. 

 Neste número, encontramos um panorama histórico e 

cultural acerca de questões ambientais com ênfase             

no que se refere às dunas móveis como área de 

preservação permanente, voltando o olhar analítico para o 

que se encontra, sobretudo, nas Leis nº 4.771/65 e                  

nº 12.651/2012, e na Resolução Conama 303/2002; nessa 

esteira de uma visão histórica para contextualizar situações 

atuais, observamos, também, a abordagem sobre o controle 

de constitucionalidade de atos normativos. No âmbito do 

Direito Penal, o enfoque é voltado para elementos de 

argumentação ajustados aos recentes parâmetros do direito 

penal contemporâneo, abordando questões que dizem 

respeito a crimes de perigo abstrato, e de proteção de bens 

jurídicos. Outro importante tema versa sobre a transparência 

administrativa, no Brasil, à luz da lei de acesso à informação. 

 Nesta edição, inauguramos a cessão                

destinada à publicação de artigo convidado. Trata-se          
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de espaço reservado a texto de autor(es) renomado(s) com 

abordagem de tema atual com ampla repercussão na 

sociedade, podendo ser inédito ou  já divulgado em outro 

veículo de publicação, bem como apresentado em  eventos, 

ou que seja resultado de trabalhos acadêmicos.  Desta feita, 

temos o artigo intitulado Pluralismo jurídico, espaços de 

juridicidade e cidadania: um estudo à luz dos movimentos 

pelos novos direitos no Brasil, das autoridades tradicionais 

em Moçambique e dos imigrantes irregulares (sem papéis) 

na Europa, trazendo em seu escopo o entendimento    

acerca de cidadania no contexto do mundo globalização em 

que vivemos.  

 Com mais esta importante publicação, esperamos 

colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento que 

impulsionam a formação de uma sociedade mais justa e 

igualitária na consolidação dos direitos de cidadania.  

 
 

Valdira Câmara Torres Pinheiro Costa  
Coordenadora do Ceaf/MPRN 

 
Nouraide Fernandes Rocha de Queiroz 

Assessora Técnica de Editoração – Ceaf/MPRN 
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AS DUNAS MÓVEIS COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE À LUZ DA LEI 12.651/2012. BREVES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIGÊNCIA  
DA RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002 

 

Rachel Medeiros Germano* 
Raquel Maria da Costa Silveira** 

 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e 
demonstrar a vigência da Resolução Conama 303/2002 ante 
o novo Código Florestal. Utiliza para tanto a pesquisa de 
caráter bibliográfico e documental. A resolução referida traz 
as dunas móveis como área de preservação permanente. A 
Lei nº 4.771/65 e a Lei nº 12.651/2012, só elencam, de 
forma expressa, como área de preservação permanente, as 
dunas vegetadas. Entretanto a Resolução Conama 
303/2002 estende essa proteção também às dunas móveis, 
suprindo lacuna que existia no antigo Código Florestal e que 
permanece no novo. A pesquisa demonstra que a resolução 
continua protegendo as dunas móveis, em razão da 
compatibilidade com a nova lei. 
 
Palavras-chave: Novo Código Florestal. Resolução 
Conama 303. Dunas móveis.  
 

1 Introdução 

 A promulgação da Lei nº 12.651/2012, denominada  

Novo Código Florestal, trouxe muitas inquietações para 

aqueles que militam na área ambiental – nas mais diversas 

                                                
*
  Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do 
Norte. Especialista em direitos difusos e tutela coletiva. 
**
 Estagiária do MPRN. Graduanda em Direito pelo Centro Universitário  

do Rio Grande do Norte. Graduanda em Gestão de Políticas Públicas pela 
UFRN. 
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profissões – para a sociedade civil organizada e  para        

as populações tradicionais. O advento da nova lei               

foi recebido como retrocesso pelos estudiosos do direito 

ambiental e tem sido duramente criticado nos mais   

diversos fóruns de debate. 

 As críticas direcionam-se tanto ao conteúdo do novo 

diploma legal, que visa a fragilizar a proteção ambiental, 

sobretudo – mas não só – quanto à cobertura vegetal, como 

a aspectos de técnica legislativa, gerando, além de 

indignação, confusão e muitas dúvidas. Certamente, os 

aspectos mais polêmicos serão objeto de ações judiciais, 

além de estudos doutrinários, o que levará a consolidação 

de entendimentos ou formação de diversas correntes. 

 Nesse contexto, após pesquisa de caráter 

bibliográfico e documental, este artigo propõe-se a analisar a 

validade da Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) nº 303/2002, no que diz respeito à 

definição das dunas móveis como área de preservação 

permanente (APP), à luz da nova lei. 

 

1 A proteção constitucional do meio ambiente 

 

 A partir da Revolução Industrial, novas máquinas e 

técnicas foram introduzidas na produção. O progresso era 

buscado a qualquer custo, priorizando-se o viés econômico 

em contraste ao social e ao ambiental. Com o passar do 
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tempo, o êxodo rural e o crescimento das cidades e dos 

problemas urbanos, além da visível degradação ambiental, 

ganha força o discurso pró-ambiente, calcado na proposta  

de um desenvolvimento sustentável. O termo referido foi 

citado inicialmente no Relatório Brundtland,1 sendo colocado 

na agenda política como aquele que satisfaz a presente 

geração, sem comprometer a futura. De acordo com o 

relatório Brundtland: 

 

But the ‘environment’ is where we all live; and 
“development” is what we all do in attempting to 
improve our lot within that abode. The two are 
inseparable. Further, development issues must be 
seen as crucial by the political leaders who feel that 
their countries have reached a plateau towards which 
other nations must strive. Many of the development 
paths of the industrialized nations are clearly 
unsustainable. And the development decisions of 
these countries, because of their great economic and 
political power, will have a profound effect upon the 
ability of all peoples to sustain human progress for 
generations to come. (BRUNDTLAND, 1987, p. 14).2 

 

                                                
1  Disponível em: http://ambiente.files.wordpress.com/2011/03/brundtland-
report-our-common-future.pdf.  
2 

 Tradução livre das autoras: mas o “meio ambiente” è onde todos nós 
vivemos; e “desenvolvimento” è o que todos nós fazemos tentando 
aperfeiçoar nosso espaço nessa morada. Os dois são inseparáveis. Mais 
que isso, assuntos de desenvolvimento tem que ser vistos como cruciais 
pelos líderes políticos que sentem que seus países atingiram um nível em 
direção ao qual outras nações tem que se esforçar para chegar. Muitos 
dos caminhos para o desenvolvimento dessas nações industrializadas são 
claramente insustentáveis. E as decisões para o desenvolvimento desses 
países, por causa de sua grande potência econômica e política, terão um 
profundo efeito na habilidade de todos os povos para sustentar o 
progresso humano para as gerações futuras. 
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 A busca pela sustentabilidade passou a guiar os 

posicionamentos a favor da proteção ambiental, existindo 

uma cobrança sobre o Poder Público em prol da 

preservação ou conservação dos recursos. Em razão dos 

comportamentos destoantes dessa proteção, que eram 

regra para as atividades de crescimento econômico, foi 

necessário dotar a ordem legal com instrumentos que 

amparassem a busca pelo equilíbrio ecológico. Com isso, 

surgem leis no Brasil, dentre as quais destaca-se a Política 

Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938 (BRASIL, 1981), que 

juntamente com o relatório citado e toda a mobilização da 

sociedade civil organizada inspiraram a proteção 

constitucional do meio ambiente. 

 A Constituição Federal de 1988 dedica o seu art . 225 

à proteção do meio ambiente, dispondo acerca da 

necessidade de buscar-se o equilíbrio ambiental, tratado 

como direito de todos e bem de uso comum do povo. É 

direito fundamental, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade sua defesa e preservação. Assim, resta 

configurada a obrigação constitucional do Estado de exercer 

suas funções pautado na tutela ecológica. Essa proteção vai 

além. De acordo com Sarlet  e Fensterseifer: 

 
No caso da proteção ambiental, como expressão 
mais específica dos deveres de proteção do Estado, 
além da elaboração de legislação versando sobre a 
tutela ambiental, pode-se citar a adoção de medidas 
de controle e fiscalização de ações poluidoras          
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do ambiente, a criação de unidades de conservação, 
a criação e estruturação de órgãos públicos 
destinados à tutela ecológica e até mesmo 
campanhas públicas de educação e conscientização 
ambiental, além de outras medidas que objetivem a 
efetividade do direito em questão. (SARLET; 
FENSTERSEIFER, 2011, p. 183). 

 

 O dever de buscar o equilíbrio ambiental vincula o 

Poder Público e retira a discricionariedade estatal em tal 

aspecto. O Estado deve, ainda, criar normas que visem à 

uniformidade de condutas em prol do equilíbrio ambiental e 

da ampliação da proteção ao meio ambiente. 

 A afirmação alinha-se à proibição de retrocesso 

constitucional e socioambiental. De acordo com Sarlet         

e Fensterseifer: 

 

Em linhas gerais, é possível afirmar que a 
humanidade caminha na perspectiva de ampliação da 
salvaguarda da dignidade da pessoa humana, 
conformando a ideia de um ‘patrimônio político-
jurídico’ consolidado ao longo do seu percurso 
histórico-civilizatório, para aquém do qual não se 
deve retroceder. Em termos gerais, essa é a ideia 
consubstanciada na assim designada garantia 
(princípio) constitucional da proibição de retrocesso. 
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2011, p. 191). 

 

 A necessidade de proteção aos direitos fundamentais 

requer a redução da instabilidade jurídica e, portanto, há 

implicitamente uma proibição de retrocesso em nome         

da progressividade em matéria de direitos. Para os     

autores citados: 
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A proibição de retrocesso, nesse cenário, diz respeito 
mais especificamente a uma garantia de proteção dos 
direitos fundamentais (e da própria dignidade           
da pessoa humana) contra a atuação do legislador, 
tanto no âmbito constitucional quanto – e de modo 
especial – infraconstitucional (quando estão em causa 
medidas legislativas que impliquem supressão         
ou restrição no plano das garantias e dos níveis de 
tutela dos direitos já existentes), mas também 
proteção em face da atuação administração pública. 
(SARLET; FENSTERSEIFER,  2011, p. 192). 

 

 É justamente o viés relacionado à edição de leis pelo 

Estado que interessa ao presente estudo. O desvio dos fins 

constitucionais pelo legislador implica ofensa direta ao 

Estado Democrático de Direito. A elaboração de normas 

deve seguir ao objetivo de concretização dos Direito 

Fundamentais. Eliminando-se normas infraconstitucionais ou 

reduzindo seu nível de proteção ao bem jurídico 

relacionado, está o legislador retirando a eficácia jurídica de 

normas constitucionalmente postas no Ordenamento. A 

proibição impõe-se, conforme Sarlet e Fensterseifer: 

 

Por força do art. 5º, § 1º, da nossa Lei Fundamental, 
é imposta a proteção efetiva dos direitos 
fundamentais não apenas contra a atuação do poder 
de reforma constitucional, mas também contra o 
legislador ordinário e os demais órgãos estatais (em 
vista de que medidas administrativas e decisões 
jurisdicionais também podem atentar contra a 
segurança jurídica e a proteção confiança), os quais 
são incumbidos de um dever permanente de 
desenvolvimento e concretização dos direitos 
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fundamentais, o que não permite, em qualquer 
hipótese, a supressão ou restrição desses de modo a 
invadir o seu núcleo essencial, bem como, atentar, de 
outro modo, às exigências do princípio da 
proporcionalidade. (SARLET; FENSTERSEIFER, 
2011, p. 197). 

 

 Como Direito Fundamental, o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado recebe a referida 

proteção, não podendo sofrer restrições em sua 

concretização por parte da legislação infraconstitucional.  

 Feita a análise da proteção constitucional do meio 

ambiente, inicia-se o estudo específico de algumas 

mudanças ocorridas com a edição do novo Código Florestal 

e das lacunas legais referentes às Áreas de Preservação 

Permanente, relacionando-se em seguida às análises          

já realizadas. 

 

2 O Código Florestal e as resoluções do Conama 
  

 O Código Florestal é uma das leis brasileiras que 

deve buscar a promoção do desenvolvimento sustentável, 

objetivando a proteção das florestas e demais formas de 

vegetação nativa em harmonia com o crescimento 

econômico. O antigo Código Florestal brasileiro, Lei nº 4.771 

(BRASIL, 1965), foi recentemente revogado pela Lei nº 

12.651 (BRASIL, 2012). 
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Após muitas discussões técnicas e vasto debate 

político, foi publicado o denominado Novo Código Florestal 

brasileiro. Os conflitos de ideias, longe de terem sido 

pacificados, somaram-se a dúvidas relacionadas às 

modificações do texto da lei e às lacunas existentes. Uma 

dessas questões discutidas dizem respeito à aplicabilidade 

das Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que, por sua vez, já ocupavam espaços 

deixados pela letra do antigo Código Florestal (Lei nº 

4771/65). 

 O Conselho Nacional de Meio Ambiente foi criado 

pela Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a 

Política Nacional de Meio Ambiente. Tal órgão  é definido 

conforme o texto legal a seguir: 

 

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, 
bem como as fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da 
qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:  
[...] 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a 
finalidade de assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e os recursos 
naturais e  deliberar, no  âmbito  de sua  competência,  
sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 
sadia qualidade de vida; 

 



 

 

 Pelo exposto, ressalta-se que a competência do 

Conama, a qual extravasa o âmbito consultivo de 

assessoramento do órgão na formulação de políticas 

públicas ambientais, é também deliberativa, o que se dá, em 

matéria ambiental, por meio da edição de normas. Dentre 

seus possíveis atos administrativos estão a edição de 

resoluções, moções, recomendações, proposições e 

decisões. Ao lado das funções deliberativas e consultivas, o 

Conama também tem poder normativo regulamentar, 

sobretudo no que tange às resoluções. 

 No sítio do referido conselho na rede mundial de 

computadores, extraem-se as seguintes competências (que 

extrapolam as textualmente previstas no art. 8º da Lei nº  

6.938/1981): 

 estabelecer, mediante proposta do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA, dos demais órgãos integrantes 
do SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, 
normas e critérios para o licenciamento de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
Municípios e supervisionado pelo referido Instituto; 
 determinar, quando julgar necessário, a realização 

de estudos das alternativas e das possíveis 
conseqüências ambientais de projetos públicos ou 
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais 
e municipais, bem como às entidades privadas, 
informações, notadamente as indispensáveis à 
apreciação de Estudos Prévios de Impacto Ambiental 
e respectivos Relatórios, no caso de obras ou 
atividades de significativa degradação ambiental, em 
especial nas áreas consideradas patrimônio nacional; 
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 decidir, por meio da Câmara Especial Recursal - 
CER, em última instância administrativa, em grau de 
recurso, sobre as multas e outras penalidades 
impostas pelo IBAMA; 
 determinar, mediante representação do IBAMA, a 

perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos 
pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e 
a perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de 
crédito; 
 estabelecer, privativamente, normas e padrões 

nacionais de controle da poluição causada por 
veículos automotores, aeronaves e embarcações, 
mediante audiência dos Ministérios competentes; 
 estabelecer normas, critérios e padrões relativos 

ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos; 
 estabelecer os critérios técnicos para a declaração 

de áreas críticas, saturadas ou em vias de saturação; 
 acompanhar a implementação do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-
SNUC conforme disposto no inciso I do art. 6 o da Lei 
9.985, de 18 de julho de 2000; 
 estabelecer sistemática de monitoramento, 

avaliação e cumprimento das normas ambientais; 
 incentivar a criação, a estruturação e o 

fortalecimento institucional dos Conselhos Estaduais 
e Municipais de Meio Ambiente e gestão de recursos 
ambientais e dos Comitês de Bacia Hidrográfica; 
 avaliar regularmente a implementação e a 

execução da política e normas ambientais do País, 
estabelecendo sistemas de indicadores; 
 recomendar ao órgão ambiental competente a 

elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental, 
previsto no inciso X do art. 9 o da Lei 6.938, de 1981; 
 estabelecer sistema de divulgação de seus 

trabalhos; 
 promover a integração dos órgãos colegiados de 

meio ambiente; 
 elaborar, aprovar e acompanhar a implementação 

da Agenda Nacional do Meio Ambiente, a ser 



 

 

proposta aos órgãos e às entidades do SISNAMA, 
sob a forma de recomendação; 
 deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, 

recomendações e moções, visando o cumprimento 
dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente; 
 elaborar o seu regimento interno. 

 
 Vê-se, assim, que outras normas expressam a 

competência do Conama, dando relevo à atuação do órgão, 

como a Lei nº 9.965 (BRASIL, 2000), que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(art. 6º, I); e o Decreto 99.274, que regulamenta a Lei 

6.902/81 e a Lei 6.938/81, em seu art. 7º, VIII. 

 Dentro do contexto da edição de normas, encontra-

se a Resolução 303 do Conama (BRASIL, 2002), que dispõe 

sobre parâmetros e definições das Áreas de Proteção 

Permanente (APP). 

 As APPs são conceituadas como áreas protegidas e 

com função ambiental de preservar os recursos hídricos, as 

paisagens, estabilidade ecológica, biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico da fauna e da flora, além de proteger o solo e 

assegurar o bem estar coletivo (art. 3º, II, Novo Código 

Florestal). Podem se apresentar cobertas ou não por 

vegetação nativa, contudo, caso esteja presente, a 

vegetação deve ser mantida, em obediência ao art. 7º do 

referido Diploma. Em caso de supressão ilegal, fica o 

proprietário, possuidor ou ocupante da área, obrigado            

à recomposição. 
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As disposições legais apresentadas demonstram a 

importância dada pelo ordenamento à preservação de tais 

áreas e respectivas coberturas vegetais. Em seu artigo 4º, o 

Novo Código Florestal apresenta as delimitações e 

características das áreas de preservação permanente,3 

dentre elas, destaca-se o inciso VI, que dispõe acerca da 

proteção destinada “as restingas, como fixadoras de dunas 

                                                
3
 Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 

ou urbanas, para os efeitos desta Lei:  
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de: 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento, observado o disposto 
nos §§ 1º e 2º; 
IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;  
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 
[...] 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011 -
2014/2012/Lei/L12651.htm 



 

 

ou estabilizadoras de mangues”.  A mesma enumeração 

estava presente no antigo Código Florestal (BRASIL, 1965) 

em seus arts.  2º e 3º. 

 Apesar da existência dessa determinação legal, 

restavam dúvidas quanto à destinação da mesma proteção a 

outras áreas, como dunas móveis, e não apenas à 

vegetação que recobre a duna. A fim de sanar a omissão 

legal, o Conama, de forma expressa, por meio da Resolução 

303, dispôs os parâmetros, definições e limites dessa e de 

outras APPs. 

 

3 A Resolução Nº 303 do Conama e a proteção 
destinada a áreas de dunas 

 

 Grande parte dos conflitos judiciais em área costeira 

envolve a proteção das dunas e praias. Embora intimamente 

relacionados, tais ambientes se distinguem em conceito e 

importância. As praias são, de acordo com a Lei nº 7.661 

(BRASIL, 1988), as áreas cobertas e descobertas pela água 

de forma periódica, acrescida de material detrítico, até o 

limite de outra vegetação ou ecossistema (art. 10, § 3º).      

As dunas, por sua vez, são elevações de areia cobertas ou   

não por vegetação. A importância das dunas justifica        

sua preservação. 

 Elas protegem a costa durante a ressaca, sendo 

barreira natural à invasão das águas, e o lençol freático, 

impedindo a poluição das águas subterrâneas. Em alguns 
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casos, há a presença de vegetação para a fixação da areia.                

Além disso, ainda existe o aspecto cênico-paisagístico 

próprio dos campos dunares, que caracterizam e identificam 

certos ambientes, como a Zona Costeira do Nordeste 

Brasileiro, atraindo atividades econômicas que podem ser 

sustentáveis, como o turismo. 

 A degradação em dunas é causada por diversos 

motivos, dentre eles, podem ser citadas as construções 

irregulares, o incremento do turismo insustentável e a 

utilização de veículos automotores sobre tais áreas, 

resultando na retirada da proteção proporcionada pelas 

dunas ao ambiente. Recentemente, merece destaque a 

implantação de parques eólicos, sobretudo nos Estados     

do Ceará e do Rio Grande do Norte, causando o 

aplanamento de campos dunares.  

Nesse contexto, não pode ser olvidado o papel do 

próprio Poder Público, encarregado da preservação 

ambiental pela Constituição Federal em seu art. 225,  § 1º  

(BRASIL, 1988),  que cede, muitas vezes,  ao capital 

econômico, permitindo a construção ou ocupação  em tais 

locais, resultando em um custo ambiental                   

bastante elevado. 

 O antigo Código Florestal considerava APP a 

vegetação que recobre as dunas (art. 3º, b), sem dispor 

acerca das consideradas dunas móveis. Essa omissão do 

legislador foi suprida por Resoluções do Conama, tais como 



 

 

a Resolução 303 (BRASIL, 2002), 341 (BRASIL, 2003) e 

369 (BRASIL, 2006). A primeira, objeto deste artigo, em seu 

artigo 3º, XI, elenca dentre as APPs as dunas, definindo-as 

no seu art. 2º, X: 

 
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas 
as seguintes definições:  
[...] 
X - duna: unidade geomorfológica de constituição 
predominante arenosa, com aparência de cômoro ou 
colina, produzida pela ação dos ventos, situada no 
litoral ou no interior do continente, podendo estar 
recoberta, ou não, por vegetação; 

 

 O texto da Resolução amplia a determinação do 

Código Florestal que apenas considerava APP a vegetação 

que recobria a duna. A partir daí, essas áreas, recobertas ou 

não, receberam a mesma proteção, de forma que, tanto a 

Resolução Conama 341 (2003) quanto à Resolução 

Conama 369 (2006) cuidam de disciplinar como deve se dar 

as hipóteses excepcionais de intervenção em dunas. Note-

se que há quem considere a Resolução 341 revogada pela 

Resolução 369,4 sendo que esta não trata somente de 

intervenção em dunas, mas de intervenção em APPs, 

                                                
4
  Enunciado nº 02/2008 da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal:   
ENUNCIADO: A Resolução CONAMA 369/2006 revogou a Resolução 
CONAMA 341/2003, em relação ao uso e ocupação de dunas. As 
consequências desse fato atingem, inclusive, os empreendimentos com 
licenciamentos já concluídos à época da entrada em vigor da Resolução 
369/2006. As planícies de deflação integram o campo de dunas e, como 
parte desse ecossistema, possuem a devida proteção jurídica. 
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incluindo as dunas. No contexto atual, após a promulgação 

da Lei nº 12.651/2012, a vigência da Resolução Conama 

369 também tem sido questionada. Contudo, tal análise foge 

ao objeto deste artigo. 

Mesmo não sendo o principal interesse discutir neste 

artigo a validade das Resoluções Conama 341 e 369, é 

certo que a nova Lei, desacompanhada da Resolução 

Conama 369 (2006), muito fragilizou a proteção ambiental 

às APPs e os critérios necessários para justificar a 

intervenção em tais áreas. De todo modo, intervir em APP, 

quer seja tal intervenção regulada pelo antigo Código 

Florestal (art. 4º) e pela Resolução Conama 369 (2006), 

quer seja disciplinada pela Lei nº 12.651/2012 (art. 8º), exige 

adequação a certas hipóteses legais, relacionadas ao 

interesse social, à utilidade pública e a atividades de baixo 

impacto ambiental. Daí o interesse em analisar a 

caracterização, ou não, das dunas móveis como APP.  

 Nesse artigo, a questão central é: dunas móveis 

continuam a ser áreas de preservação permanente, 

conforme estabelece a Resolução Conama 303 (2002)? 

Essa discussão é essencial e preliminar à análise do regime 

jurídico aplicável a elas.  

 A resposta a esse questionamento requer uma 

análise finalística. Por mais que constem do assim chamado 

Novo Código Florestal referências diretas à Lei 4.771 

(BRASIL, 1965), deve-se considerar a impossibilidade 



 

 

imediata de regulamentação das omissões legais, que 

continuam existindo com a vigência do Novo Código, e a 

necessidade de que existam disposições acerca dessas 

situações fáticas. Além disso, não há incompatibilidades que 

impeçam a aplicação da Resolução Conama 303 (2002). O 

vácuo legal (explícito) que existia quanto às dunas móveis 

no antigo código permanece.  

 Esse posicionamento funda-se na premissa de que 

as resoluções referentes a uma lei vinculam-se ao seu 

conteúdo jurídico. As Leis nº 4.771 e nº 12.651 são diplomas 

legais distintos, que foram influenciados por pensamentos e 

interesses políticos de épocas distintas. Todavia, alguns 

dispositivos se repetem, o que torna possível afirmar que, no 

que não a contrarie, as resoluções continuam com 

possibilidade de aplicação. Esse posicionamento é 

adequado à finalidade da lei em análise.  

A proteção ambiental é a base do Código Florestal. 

Sem a edição de diretrizes, em muitos casos, surgirão 

dúvidas, o que dará espaço para causar danos, já que não 

existe uma norma que impeça a atuação sobre o meio. 

 O que se busca afirmar deve ser relacionado à 

resolução referida. Em razão de não haver dispositivo 

expresso no Novo Código Florestal que elenque as dunas 

móveis como área de preservação permanente, tais áreas 

restariam sem proteção contra construções e usos danosos 

ao meio, já que apenas em razão de normas infralegais 
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expedidas no contexto do antigo código essas áreas eram 

preservadas. Nesse mesmo sentido, afirma Fialdini e 

Helena, em relação a todas as Resoluções do Conama que 

regulamentavam o antigo Código Florestal: 

 

Todas elas – sem exceção-, embora regulamentares 
à Lei 4.771/1965, podem ser perfeitamente 
recepcionadas pelo Novo Código Florestal, sempre 
que seus comandos se mostrarem compatíveis com a 
redação desta legislação que se propõe, com o 
escopo de dar continuidade à tutela ambiental, em 
razão da impossibilidade fática de regulação imediata 
dos comandos da nova Lei. (FIALDINI; HELENA, 
2012, p. 305) 

 

 Os autores ainda argumentam: 

 

A bem ver, a situação será semelhante a da ab-
rogação (revogação parcial), porque o Novo Código 
Florestal não abolirá todos os comandos da Lei 
4.771/1965. Por isso, embora o Novo Código 
Florestal faça referência à derrogação (revogação 
total) da lei anterior, na prática, parte da lei revogada 
é repetida pela lei revogadora, senão textualmente, 
mas em seu conteúdo.  
Em suma, importa lembrar que o Novo Código 
Florestal ao revogar a Lei 4.771/1965, de acordo com 
a redação em trâmite no Congresso Nacional, 
reproduzirá parte dos comandos desta última lei. E 
em razão da inexistência de solução de continuidade 
no tempo destes mesmos comandos, as normas que 
os regulamentam igualmente não perecerão, ao 
contrário, permanecerão irradiando regularmente 
seus efeitos. (FIALDINI e HELENA, 2012, p. 307). 

 

 



 

 

A análise do tema deve levar em consideração a 

proteção ambiental constitucional e seus objetivos. Dessa 

forma, deve-se adotar um posicionamento que vá além da 

vontade do legislador, preferindo-se adequar as mudanças 

ocorridas à vontade da lei. Até porque a boa hermenêutica 

recomenda que se busque a vontade da lei, que perpassa 

gerações, não devendo prevalecer a vontade do legislador, 

que é pontual, daquele momento político. A lei vigerá além 

desse momento.  

Demais disso, no caso em apreço, o fim da legislação 

ambiental é claramente protetivo. Ela existe para impor 

limites à atividade humana, protegendo o meio ambiente, do 

qual o homem obviamente faz parte. Já a vontade do 

legislador, em especial no caso da Lei nº 12.651/2012, foi 

claramente de desmantelar a proteção ambiental que o 

antigo Código tanto prezava, tanto à cobertura vegetal como 

a outras áreas de crucial importância ecológica.  

 Com isso, não há como afirmar que a Resolução 

estaria derrogada, mesmo com referência expressa a tal 

fenômeno, e sim, que não serão abolidos os termos em que 

existirem compatibilidade com os fins ambientais. 

Interpretação diversa conduziria a ampliar os danos já 

trazidos pelo novel diploma. 

 Ademais, as dunas, vegetadas ou não, sendo 

contínuas ou contíguas, integram um mesmo campo dunar, 

fazendo parte de um mesmo ecossistema, que não pode ser 
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fracionado por determinação legal. A lei da natureza não 

muda em função das nossas leis. 

 Relacionando-se a discussão com o estudo da 

proibição de retrocesso socioambiental, afirma-se que a não 

aceitação das afirmações aduzidas anteriormente pode 

significar a diminuição do nível de proteção ambiental a 

áreas de dunas móveis, deixando de considerá-las APPs, 

restando tal proteção apenas à vegetação fixadora. Esse 

raciocínio abre espaço para a diminuição da eficácia jurídica 

de norma constitucional e Direito Fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, ideia a ser                   

a seguir desenvolvida. 

 
4 Da violação do Direito Adquirido e proibição de 

retrocesso da proteção da qualidade ambiental 
 

 O art. 5º da Constituição brasileira expressa o rol de 

direitos basilares e fundamentais, dentre eles, em seu inciso 

XXXVI, a proibição de que lei possa prejudicar o direito 

adquirido. Relacionando-se esse último conceito à tutela da 

qualidade ambiental e, consequentemente, à proteção de 

APPs e dunas móveis, considera-se adquirido o direito, de 

pronto, exercitável pelo titular. 

 O ordenamento jurídico brasileiro, imbuído pelas 

discussões em prol da proteção ambiental e 

desenvolvimento sustentável em todo o mundo, expressa na 

Constituição Federal o direito a um meio ambiente 



 

 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade a sua proteção, defesa e 

preservação não só para a presente geração, mas também 

para as futuras. 

 Do preceito constitucional exposto retiram-se 

diversos aspectos inovadores e importantes para a tutela 

ambiental, contudo, para a discussão realizada, um 

elemento merece análise de forma especial: a categoria de 

bem ambiental. 

 Ao proteger o bem ambiental, a Constituição Federal 

afirma existir um bem essencial à sadia qualidade de vida 

que não pertence à categoria de bens públicos, nem muito 

menos a bem privado, sendo sim um bem de uso comum do 

povo. Sua titularidade, sem dúvidas, recai sobre a 

coletividade, sendo considerado bem difuso, cabendo ao 

poder público apenas a sua gestão. A característica de bem 

difuso permite a compreensão de que esse bem ultrapassa 

o indivíduo, sendo indivisível e de titularidade indeterminada 

de toda a coletividade, de maneira que, a proteção expressa 

e inovadora da Constituição Federal, fundamentada na 

solidariedade intergeracional, é direito adquirido de           

toda a coletividade. 

 A proteção destinada às dunas móveis está expressa 

em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que, 

criado pela Política Nacional de Meio Ambiente, 
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recepcionada pela Constituição Federal, possui a atribuição 

consultiva, deliberativa  e normativa, exercida por meio das 

resoluções que edita. 

 Exemplo de tais resoluções é a já citada resolução nº 

303 que, uma vez tendo determinado a proteção das dunas 

móveis, e não apenas de sua vegetação fixadora, tornou 

direito adquirido da sociedade que prontamente não só 

podia, como   exerceu, seu direito por meio, por exemplo, de 

ações civis públicas. De acordo com Loubet e             

Almeida (2012): 

 
Portanto, estando devidamente caracterizada a 
aquisição do direito por parte do(s) titular(es), não    
há que se falar em retroatividade da nova lei, para 
alcançar situações jurídicas que, se ainda              
não consumadas, deveriam tê-las sido, em razão     
de termo prefixo ou condição preestabelecida 
inalterável a arbítrio de outrem. (LOUBET e 
ALMEIDA, 2012, p. 1). 

 
 Nesse sentido, ressalte-se a proibição de retrocesso 

dos Direitos Fundamentais. O direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é Direito Fundamental 

Constitucional tratado como tal não somente no artigo 225, 

mas de forma transversal em diversos outros momentos em 

que o texto constitucional expõe a proteção a Direitos 

Fundamentais, como a vida. Seu status de Direito 

Fundamental permite, portanto, o aumento da tutela, sem 

que seja possível a diminuição. 

  



 

 

A proteção do meio ambiente é feita tanto pela 

Constituição como pela legislação infraconstitucional, 

essencial para abranger a tutela de um bem tão amplo que, 

conforme a doutrina,compreende não só o meio ambiente 

natural, como também o artificial, cultural e do trabalho. A 

previsão de proteção ao meio ambiente, mesmo que em 

legislação infraconstitucional, não é passível de retrocesso, 

visto que amparada pela Constituição em prol da 

concretização de um Direito Fundamental. Conforme Loubet 

e Almeida (2012, p. 2):  

 
É por isto que vem se consolidando na doutrina a 
existência do princípio constitucional implícito da 
vedação ao retrocesso em matéria de direitos 
fundamentais e, em especial no caso aqui tratado, 
direitos fundamentais ambientais. 

 
 Conforme Molinaro (2007), citado por Loubet              

e  Almeida: 

 
Portanto, em sede de direitos fundamentais, a 
proibição da retrogradação socioambiental) vincula o 
legislador infraconstitucional ao poder originário 
revelador da Constituição, não podendo a norma 
infraconstitucional retrogredir em matéria de direitos 
fundamentais declarados pelo poder constituinte. 
(MOLINARO apud LOUBET;  ALMEIDA,  2012,       
p.  2). 

 
 O retrocesso no caso discutido apresenta-se de 

forma clara em razão da importância ambiental das dunas 

móveis para a sobrevivência dos ecossistemas costeiros e 
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do ser humano. Não se trata de um capricho indefensável, 

mas de interesse intimamente ligado à proteção da sadia 

qualidade de vida e do equilíbrio ambiental. 

 Afirma-se, portanto, não existir incompatibilidade 

entre a resolução nº 303 do Conama, o texto do novo 

Código Florestal brasileiro e a tutela constitucional ambiental 

no Brasil, pelo que se reafirma permanecer como área de 

preservação permanente as dunas móveis, necessitando-se 

para tanto que sejam observadas as normas concernentes à 

proteção de tais áreas.    

 

5 Considerações finais 

 

 A proteção do meio ambiente brasileiro perfaz-se 

com a edição de normas e elaboração de políticas para a 

busca da concretização do Direito Fundamental ao Meio 

Ambiente ecologicamente equilibrado.  

 Fruto da atividade legiferante do Estado, as leis 

carregam não só posicionamentos jurídicos, como políticos. 

A recente mudança e adoção do Novo Código Florestal 

gerou não somente discussões de tal ordem, mas também 

quanto à aplicabilidade das resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente ante a vigência da Lei 12.651, 

Novo Código Florestal.   

 Destaca-se a Resolução nº 303 do Conama, 

afirmando que, embora editada durante a vigência da Lei 



 

 

4.771 para regulamentar os pontos em que o legislador foi 

omisso, a compatibilidade do regramento com a nova lei 

deve ser aferida quanto ao conteúdo e finalidade da lei. 

Afirmar a inaplicabilidade fundamentando-se tão só em 

datas de vigência é desconsiderar os fins legais, a proibição 

de retrocesso e permitir que as omissões abram 

oportunidades à ocorrência de danos ambientais 

irrecuperáveis.  

Assim, há dispositivos da resolução    em comento que 

podem não perder seus efeitos, já que  são compatíveis com 

a finalidade da ordem legal vigente no Brasil. Dentre eles, 

aqueles que se referem às dunas móveis como área de 

preservação permanente.  

 A legislação brasileira avançou ao ponto de 

reconhecer as dunas móveis como APP, em nível nacional, 

por meio da citada Resolução Conama 303 (2002). Por 

todos os motivos expostos, como a proibição do retrocesso, 

compatibilidade com a nova Lei e integridade do campo 

dunar, há de prevalecer o entendimento que as dunas 

móveis continuam a ser tratadas na legislação brasileira 

como área de preservação permanente. 
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ANÁLISE HISTÓRICA DO CONTROLE OCIDENTAL DE 
CONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS  

 
Augusto Carlos Rocha de Lima * 

 

Resumo: O trabalho apresentado tem como escopo 
principal apresentar à comunidade jurídica as origens 
históricas do instituto do controle de constitucionalidade de 
atos normativos. A análise traz breve definição do que vem 
a ser tal figura jurídica na atualidade, consagradora por 
excelência do valor da limitação do poder. Define o porquê 
da ascensão do instituto, quando do início da Modernidade, 
e quais os caracteres que esse momento histórico embutiu-
lhe. Traça um paralelo entre o atual controle de 
constitucionalidade e as mais diversas formas de 
fiscalização normativa existentes na História Ocidental – 
desde a Grécia Antiga até a Áustria do Século XX –, 
identificando fatores em comum entre os institutos 
comentados. 

 
Palavras-chave: Constituição. Controle de 
constitucionalidade. Análise histórica. 

 
1 Introdução 

 

Desde as primeiras cátedras da Faculdade de Direito, 

as universidades impõem aos pré-Bacharéis a ideia de que 

o controle de constitucionalidade de atos normativos é uma 

contribuição norte-americana para a sociedade – o que, 

aliás, não é surpreendente, diante do modelo ainda atual de 
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dominação econômica e política dos Estados Unidos da 

América do Norte. 

A aceitação cega dessa verdade não é desejável.     

Em tímida pesquisa doutrinária, percebe-se claramente que 

a ideia do pioneirismo norte-americano não é        

integralmente  verdadeira.  

É isso a que se propõe o presente trabalho: 

desvencilhar o novelo ideológico trazido para os cursos 

jurídicos brasileiros, principalmente após a promulgação da 

Constituição de 1891 (de influência declaradamente norte 

americana), além de destacar a marcante contribuição de 

outras sociedades, das Idades Antiga, Médica e 

Contemporânea, para a formação do instituto do controle de 

constitucionalidade das Normas. 

Para tanto, a partir da coleta de dados históricos da 

doutrina impressa e de sítios eletrônicos que trazem 

passagens históricas para o controle de constitucionalidade, 

desenvolver-se-á uma análise de alguns dos momentos 

históricos da humanidade e suas respectivas contribuições 

para a formação do instituto. 

 

2 História do controle de constitucionalidade de atos 
normativos: precedentes ocidentais 

 

A produção doutrinária contemporânea elenca como 

componentes obrigatórias da versão atual de Constituição 

as previstas pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

 

  

 



 

 

Cidadão: “Toute societé dans laquelle la garantie dês droits 

n´est pás assurée, ni la separation dês pouvoirs déterminée 

n´a poin de Constitution”.1 (art. 16).  

A Constituição atualmente tida como parâmetro para o 

controle de constitucionalidade de leis e atos normativos é 

aquela originária da concepção liberalista advinda dos 

Séculos XVII e XVIII, revestida de legalidade e 

formalidade
2
, mas – como se pode inferir de uma análise 

histórica mais apurada –  existiram outros produtos jurídicos, 

anteriores mesmo ao Estado Moderno, a que se pode 

conferir grau máximo de hierarquia em determinados 

ordenamentos. Tais construções, embora não possam ser 

denominadas Constituições em sentido estrito, assemelham-

se ao conjunto de normas superiores cujo conteúdo não 

pode ser violentado por normativas ordinárias.  

Esposando a mesma tese, preleciona  Cappelletti: 

 
De fato, embora não expressa e conscientemente 
configurada como ‘supremacia da Constituição’ em 
relação às leis ordinárias, existiu, no entanto, também 
em outros e mais antigos sistemas jurídicos, uma 
espécie de supremacia de uma dada lei ou de um 
dado corpo de leis –  que, em terminologia moderna, 
poderemos, exatamente, chamar de leis 

                                                        
1“A sociedade na qual a garantia dos direitos não esteja 
assegurada, nem a separação dos poderes seja determinada, não 
tem Constituição” (tradução livre). 
2 “Por constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e 
racional da comunidade política através de um documento escrito 
no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os 
limites do poder político” (CANOTILHO, 1998, p. 46). 
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‘constitucionais’ ou ‘fundamentais’, Grundgesetze — 
em relação às outras leis que, sempre em 
terminologia moderna, podemos chamar leis 
‘ordinárias'. (CAPPELLETTI, 1992, p. 48-49). 

 

A existência de um Direito supralegal, que confere a 

toda uma determinada ordem jurídica a possibilidade de 

existir e, mais acuradamente, existir validamente, já indica 

ponto de toque considerável entre a norma constitucional 

stricto sensu e as normas fundamentais de Estados          

pré-modernos.  

 

2.1 Grécia 

 

As civilizações da Antiguidade grega já apresentavam 

precedentes de boa monta para o estudo do controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos. Como   

observa  Cappelletti,   

 

Na realidade, os nómoi, ou seja, as leis, tinham um 
caráter que, sob certos aspectos, poderia se 
aproximar das modernas leis constitucionais, e isto 
não somente porque diziam respeito à organização 
do Estado, mas ainda porque modificações das leis 
(nómoi) vigentes não podiam ser feitas a não ser 
através de um procedimento especial, com 
características que, sem dúvida, podem trazer à 
mente do jurista contemporâneo o procedimento de 
revisão constitucional. (CAPPELLETTI, 1992, p. 49). 
 
 

Cappelletti fazendo referência a Ugo Enrico Paoli, o 

nómos ateniense era a lei fundamental daquela civilização, e 

 

  

 



 

 

sua essência e posição hierárquica aproximavam-no do que 

atualmente é denominado Constituição: 

 
[...] foi um conceito comum a todos os Estados 
gregos' de que a lei (nómos) devesse ser qualquer 
coisa de fixo ‘retirada das tumultuárias vicissitudes da 
vida política e das decisões improvisadas das 
assembléias. (PAOLI, apud CAPPELLETTI, 1992,     
p. 49). 
 

O termo tem origem religiosa, na acepção grega de 

cantos, denotando daí também o porquê de sua força 

jurídica. Como se sabe, as civilizações antigas encontraram 

largo lastro de legitimidade para a criação de suas primeiras 

normas no culto às religiões. Dotados de força social 

extraordinária – máxime àquela época –, os cultos a dados 

míticos, exteriores à compreensão do saber humano, 

emprestam em geral força quase que imutável às normas 

jurídicas, conferindo-lhes a magnitude política necessária 

para sua manutenção, indene  de críticas. 

 

Na Grécia não foi diferente. O culto ao desconhecido, 
ao intransponível, tornava algumas leis, de cunho 
manifestamente religioso, fundamentais ao extremo. 
Não obstante, as mesmas também tinham origem na 
razão humana, desprendida da pura e simples 
verdade religiosa. Existem resquícios de que, em 
Atenas, os nomói eram dotados de natureza mista, 
revelando-se, ao mesmo tempo, código, constituição 
e ritual. (POLETTI, 1998, p. 15). 

 
Caracterizados os nomói como os princípios e regras 

fundamentais da ordem jurídica grega, fez-se necessário a 
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criação de instrumentos político-jurídicos hábeis a proteger 

as suas disposições dos corpos de cidadãos gregos que 

detinham a função legislativa – exercitada através da edição 

de psefísma, espécie normativa de calão inferior. 

Em Atenas, especificamente, encontra-se um registro 

primitivo de fiscalização abstrata da legitimidade de atos 

normativos ordinários. Após a reforma política de Efialtes 

(462 a.C.) – que conferiu ao povo, de forma direta, a função 

legislativa em sentido estrito –, criou-se o instituto do graphé 

paranomón, como forma de controle dos atos normativos 

emanados da Ecclésia, em face da Lei Fundamental. 

Tratava-se de um controle iniciado por qualquer cidadão. A 

denúncia deveria ser feita contra o autor da moção de lei 

ilegítima, os integrantes da Ecclésia que deduziram seu voto 

a favor da mesma e até o seu presidente, que não a tivesse 

submetido aos sufrágios devidos (POLETTI, 1998, p. 11).  

É oportuno destacar, neste ponto, a antítese evidente 

entre as finalidades ínsitas ao controle de 

constitucionalidade das leis pós-moderno e o Controle de 

Legitimidade dos psefísmata atenienses, naquele        

período histórico. 

O momento da polis reclamava a instituição de meio 

jurídico hábil a contrapesar os poderes conferidos ao povo. 

Péricles, então governante de Atenas, tinha como propósito 

básico, ao instituir o graphé paranomón, criar um obstáculo 

à produção normativa da Ecclésia. É necessário, aqui, que 

 

  

 



 

 

se frise a importância democrática de tal corpo legislativo. O 

Estado ateniense, à época da Reforma de Efialtes, repise-

se, havia praticamente abdicado do poder de gerar leis de 

governo da polis, conferindo ao corpo de cidadãos a função 

legislativa em sentido estrito. O Estado viu seu poder político 

consideravelmente ameaçado pela força normativa 

assegurada à Ecclésia, sendo necessária, portanto, a 

criação de um organismo de controle dos atos normativos 

oriundos daquela assembléia popular. 

Uma análise comparativa entre os momentos 

históricos da Atenas antiga e do Liberalismo europeu faz 

notar claramente que o valor da limitação do poder — 

presente em ambas as épocas — serviu a fins 

diametralmente diversos. Enquanto, no Estado Moderno, a 

limitação do poder efetivada pelo controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos serviu de 

alicerce para a efetivação da supremacia popular sobre o 

Estado, na Atenas antiga, o propósito era exatamente o 

oposto: submeter as decisões de uma assembleia popular a 

um controle estatal de legitimidade.  

É bem verdade que o controle, ainda que estatal, tinha 

impulso inicial de qualquer cidadão. Mas isso não desnatura 

o fim a que se submetia. Por seu turno, o fato de ser 

também de iniciativa popular não eliminava a possibilidade 

de o próprio governante valer-se do instrumento para a 

consecução de interesses contrários à comunidade. 
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Alguns caracteres do graphé paranomón são 

peculiares àquele momento histórico, e devem                   

ser ressaltados.  

O primeiro é a natureza criminal do procedimento. A 

moção de lei ilegítima era apurada em conformidade com a 

responsabilidade penal, acarretando sanções como a 

restrição ao exercício dos poderes políticos, bem este 

considerado de enorme monta pela sociedade ateniense. 

Assim descreve Polletti: 

 
O acusador devia deduzir sua posição por escrito, 
indicando a lei que entendera haver sido violada. Ele 
podia anunciar sua intenção num juramento, na 
Assembléia do povo, antes ou depois da votação das 
disposições que ele julgasse ilegais. Essa declaração 
oficial tinha por efeito suspender a validade da moção 
ou do decreto até o julgamento por um tribunal de, no 
mínimo, mil jurados. Toda moção podia ser atacada 
por vício de forma. Seria suficiente que ela não 
tivesse observado, ponto por ponto, as severas 
regras do procedimento. Ainda mais grave era a 
ilegalidade material. O autor da moção, caso fosse 
ela julgada contrária às leis ou à constituição, bem 
como todos os que tivessem aderido à sua votação 
favorável, ficavam sujeitos agraves sanções. Três 
condenações por ilegalidade acarretavam a perda do 
direito de fazer proposições à Assembléia. Para o 
autor da moção ilegal, a prescrição ocorria no 
decurso de um ano; mas para a moção, ela própria, 
não havia qualquer prescrição; ela, sempre, poderia 
ser anulada por uma sentença do tribunal'. 
(POLLETTI, 1998). 

 

Observa-se, portanto, já na Grécia Antiga a 

importância conferida à extirpação de uma norma por vício 

 

  

 



 

 

de inconstitucionalidade. Não havia prescrição para o 

ataque à norma ilegítima. Em verdade, se não fosse dada a 

cogência necessária ao procedimento que controlasse a 

legitimidade das leis frente às normas fundamentais da 

sociedade, estas últimas teriam sua eficácia e aplicabilidade 

relativamente mitigadas, o que enfraqueceria, por 

conseqüência, os próprios pilares do Estado Antigo.  

Tal raciocínio é facilmente depreendido, também, no 

que toca ao atual controle de constitucionalidade de atos 

normativos, principalmente no que se refere à conferência 

de caráter absoluto às nulidades por inconstitucionalidade e 

do efeito ex tunc dado a decisões que atestem a existência 

de citado vício. Deveras, tanto na Grécia Antiga como nos 

dias atuais3, a razão de existência de tais regras, que 

conferem força política extrema às decisões em sede de 

controle de constitucionalidade (ou legitimidade) de atos 

normativos comuns deflui da própria supremacia da Lei 

Fundamental. Ressalte-se, neste ponto, a convergência de 

regras tão semelhantes em momentos históricos separados 

por aproximadamente dois mil e quinhentos anos (Século V 

a.C. ao Século XXI d.C.), o que confere a tais valores carga 

considerável de legitimidade histórica.  

No que tange à contribuição da civilização grega para 

a história do instituto, é de se destacar ainda a existência de 

                                                        
3 
Vide, por exemplo, em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal 

com eficácia ex tunc: ADI´s 2545, 2483, 2458, 2408, 2407, 2364, 2358 e 
2345, dentre outras. 
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um embrião do controle constitucionalidade de atos          

não  normativos.  

Os Éforos, de Esparta, e os Cosnes, de Creta tinham 

por incumbência a fiscalização dos atos dos indivíduos em 

face das leis fundamentais da polis. Deveras, 

desempenhavam papel semelhante aos dos tribunais atuais, 

quando no exercício da fiscalização desconcentrada de 

constitucionalidade. O surgimento de indícios de controle 

difuso de constitucionalidade em civilizações como Esparta 

e Creta, tradicionalmente tidas como carentes de qualquer 

desenvolvimento da Ciência jurídica, deve ser     

devidamente  registrado.  

 
2.2 Roma 

 

A civilização romana antiga teve como marcas 

características a sua acentuada beligerância e seu ânimo 

conquistador, capazes de submeter os mais variados povos 

a seu jugo. Desse caractere da sociedade resultou a marca 

imperialista, dominadora do Estado romano.  

Como bem se sabe, tal organização estatal foi das que 

mais primou, na Antiguidade, pelo respeito às leis em 

sentido estrito. A observância da lei era o fim maior, como 

exemplifica o conhecido brocardo latim dura lex, sede lex, 

não obstante seja possível extirpar da sociedade romana 

resquícios de controle abstrato de normas, tendo como norte 

o controle da legitimidade das leis em face dos costumes. 

 

  

 



 

 

Atente-se, por exemplo, à função do Senado. Ele era o 

responsável pela guarda das leis ordinárias editadas pelas 

assembléias populares em face de normas 

consuetudinárias. Detinham notável rigidez estas ultimas, 

somente podendo ser modificadas com o aval do órgão 

patrício, denominado auctoritas. 

Posteriormente, referida prerrogativa, que inicialmente 

tinha pequena importância no jogo político da República, 

passou a exercer influência política considerável no fim do 

período republicano, levando alguns doutrinadores a afirmar 

que chegou o Senado a “examinar a constitucionalidade das 

leis e, até, dispensar a obrigatoriedade de sua observância 

para alguns cidadãos” (POLLETTI, 1998, p. 17). Assim, o 

órgão legislativo romano passou a exercer funções de 

fiscalização abstrata de normas semelhantes à detidas por 

tribunais e juízes contemporâneos. 

Faz-se relevante, portanto, anotar a importância do 

Senado romano para a historiografia do controle abstrato    

de normas. 

 

2.3 Idade Média 

 

A Ciência Jurídica da Idade Média foi 

contundentemente influenciada pela teologia cristã, 

ascendente naquele momento histórico. Em verdade, o 

Jusnaturalismo europeu medieval é oriundo de corifeus da 
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Igreja Católica, como Santo Tomás de Aquino e Santo 

Agostinho, influenciados, principalmente, pelos filósofos 

gregos Aristóteles   e  Platão. 

Dessa forma, idealizou-se a concepção de um Direito 

Natural, hábil a reger as relações jurídicas de quaisquer 

épocas históricas e em qualquer território. Eram normas 

imanentes à própria humanidade cristã, que se revestiam de 

atemporalidade e aterritorialidade.  

Por essas razões, era patentemente aceita a ideia de 

que uma lei que contrariasse um preceito de Direito Natural 

era inquinada de injustiça e ilegitimidade, devendo ser 

retirada do ordenamento jurídico. 

Apesar disto, tal supremacia, em tese, do Direito 

Natural – atemporal e aterritorial – sobre as diversas ordens 

jurídicas na Idade Média não obstou a prevalência das leis 

ordinárias nos casos concretos.  

O período histórico sob exame tem uma 

particularidade ínsita ao seu sistema político-econômico 

prevalente. O feudalismo dava azo à origem e consolidação 

de variados focos de produção jurídica, em uma 

determinada sociedade e em um específico               

momento  histórico.  

As fontes do direito eram determinadas, em regra, 

pelas fontes de poder existentes no seio da sociedade 

feudal. Assim é que enquanto nos burgos prevalecia, em 

parte, a legislação corporativa –  emanada dos centros de 

 

  

 



 

 

comando das corporações de ofício – , nos feudos era 

soberana a lei do suserano e nas terras da Igreja quem 

ditava o Direito eram os representantes do Poder          

Secular religioso. 

Assim, não havia como se implementar qualquer 

mecanismo de controle abstrato de normas, já que, 

inexistente, em concreto, norma fundamental geral que 

servisse como parâmetro de controle para as               

normas ordinárias. 

Não obstante, alguns doutrinadores afirmam que, com 

o desenvolvimento histórico e a gradual transição do 

Feudalismo para o Capitalismo, iniciou-se a contenção dos 

atos dos recém-empossados príncipes soberanos, frente às 

normativas naturalistas  –  princeps legibus tenetur: 

 
No âmbito da história do pensamento, a jurisdição 
constitucional se insere na corrente da luta pela 
subjugação jurídica do poder de domínio soberano. A 
Idade Média européia desenvolveu a ideia da 
submissão do soberano ao Direito e pôs por terra a 
máxima de que o princeps legibus solutus est. A 
expressão mais marcante dessa ideia ela a encontrou 
no direito de resistência contra o soberano injusto. 
Fritz Kern, um dos melhores conhecedores da teoria 
política da Idade Média, designou a ideia do direito de 
resistência como o fruto mais maduro da concepção 
medieval sobre o Direito e o Estado. A jurisdição 
constitucional é a transposição dessa ideia 
antiqüíssima do direito de resistência para as formas 
institucionais do Estado constitucional da Idade 
Moderna. (STEINBERGER apud POLETTI, 1998, p. 
08-09). 
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Malgrado as posições em contrário, é de se 

reconhecer que, conquanto houvesse, na Idade Média, 

posições doutrinárias que prestassem obediência à ideia de 

que o príncipe soberano, ou até mesmo o suserano feudal, 

deveria respeitar as matrizes normativas jusnaturalísticas, a 

realidade material da época não sustentava tal argumento. 

A força do poder político na Europa Medieval faz inferir 

conclusão diversa: a de que não existiam condições 

econômicas ou sociais hábeis a fazer valer a supremacia de 

uma ordem jurídica fundamental sobre os comandos 

normativos editados pelas classes dominantes. Se não 

havia o reconhecimento da supremacia de uma ordem 

fundamental sobre a legislação ordinária, muito menos 

poderia cogitar-se da existência de um instituto jurídico que 

fizesse prevalecer tal supremacia, ou de um órgão que 

detenha referidas atribuições. 

Essa, aliás, é a tese  assumida por Cappelletti (1992), 

após reconhecer a vasta produção doutrinária jusnaturalista 

–  tendente a subsidiar um controle de legitimidade de 

normas – à época. A ausência de ferramentas de imposição 

da ordem fundamental jusnaturalista,
4
 por si só, atesta o 

grau de ineficácia de referido “controle de legitimidade das 

leis” medieval. 

Assim, ainda que constatados pontos isolados de 
                                                        
4 

Segundo o mesmo autor, não há registro conhecido de sentença judicial 
que tenha relegado o jus positum a segundo plano, aplicando ao caso 
examinado diretamente a norma superior de Direito Natural. 

 

  

 



 

 

prevalência da ordem fundamental naturalística, não há 

como se delimitar, na Idade Média, resquícios de 

fiscalização abstrata de normas. 

 

2.4 O precedente inglês 

 
A Inglaterra, desde a promulgação da Magna Carta, 

tinha como fundamental a superioridade jurídica de algumas 

cláusulas atinentes ao due process of law, que passariam 

posteriormente a integrar sua Constituição não-escrita. 

Esse caractere da Constituição inglesa é essencial ao 

entendimento de seus precedentes em sede de fiscalização 

abstrata de normas. O fato de não haver uma Constituição 

escrita, compilada e reunida em um único diploma legal, a 

difere dos demais ordenamentos jurídico-constitucionais.  

Não se trata apenas de mera ordenação fundamental, 

como existente na Antiguidade. Trata -se de Constituição em 

sua concepção mais conhecida atualmente, de conjunto de 

normas consagradoras de direitos individuais, da Separação 

dos Poderes e cuja supremacia denota a razão de ser de 

todo o Estado sob sua égide. Tal é o pioneirismo da 

Constituição inglesa no que se refere à Separação dos 

Poderes que um dos ícones da doutrina política do       

Século XVIII, o Barão de Montesquieu, ao               

mencionar o Princípio, iniciou descrevendo como se dava   a 
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repartição das competências estatais em solo inglês 

(MONTESQUIEU, 1914). 

Muito embora não detenham um texto compilado, as 

normas constitucionais da Inglaterra são altamente 

sistematizadas e mantidas sob um grau de coerência que a 

fazem assemelhar-se a um todo, sempre  privilegiando   as  

garantias individuais (como, por exemplo, o respeito à 

legalidade) e os direitos civis fundamentais.  

Com base em referidos fundamentos é que ocorreram 

reações a governos autoritários naquele país, como a 

Revolução Puritana de Cromwell, e a justificação da 

deposição de variados monarcas (João Sem-Terra – sob 

cujo reinado se estabeleceu a Magna Carta, em 1215 –, 

Ricardo II, Carlos I e Jaime II). 

Mas talvez a maior contribuição dada pela experiência 

inglesa ao surgimento do controle de constitucionalidade 

das leis e atos normativos tenha sido a inserção                 

da fiscalização abstrata por parte do Judiciário. Seria           

a  primeira  vez  em  que  um   integrante do ramo Judiciário 

do Poder funcionaria como fiscal das atividades normativas                     

do Parlamento.  

Esse pioneirismo se deve, sem dúvida, à consolidação 

do Judiciário como ramo do Poder na Grã-Bretanha. O 

estabelecimento de magistrados menos dependentes 

daquele que exercia a função executiva é um caractere 

 

  

 



 

 

inovador, e preponderante na formulação das razões que 

levaram às  decisões pioneiras. 

Nesse quadro, são incisivas as figuras dos 

magistrados  Edward   Coke   e  Alexander Cockburn para a 

consolidação do controle judicial de legitimidade das leis 

ordinárias inglesas.  

Sir Edward Coke assentou, no caso Bonham (1610), 

que os Tribunais e o Parlamento – este na edição dos 

statutes  (leis ordinárias) e aqueles no trato do custom law 

(Direito costumeiro) – tinham suas atividades limitadas pelo 

conteúdo do Common Law.  

O direito comum inglês – base de sua Constituição, 

que detém, além de normas principiológicas não-escritas, 

atos normativos expressos graficamente – tornava-se, 

portanto, a base da ordem jurídica daquela nação, sendo 

instrumento de controle da produção normativa ordinária. E 

mais: o Poder Judiciário, mais especificamente naquele 

caso a Court of Common Pleas, tornar-se-ia, também, o 

intérprete da vontade constitucional,  devendo  deixar  de  

aplicar  a   norma     que contrariasse o due process of law e 

sua materialização, a law of the land.  

Posteriormente, em Green v. Nelson and Brand, Sir 

Alexander Cockburn sustentaria a mesma posição, 

determinando, em conformidade com os precedentes 

judiciais, que fosse ignorada a lei adversa                              

à ordem costumeira. 
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Tais construções jurisprudenciais, enunciadoras da 

função de fiscalização abstrata do Poder Judiciário, só 

encontrariam congêneres nas decisões das Cortes norte-

americanas dos Séculos  XVIII e XIX. 

Contudo, alguns destes arestos implicaram em 

conseqüências danosas para a carreira de seus condutores. 

É o caso de Sir Edward Coke, que foi processado e julgado 

pelo Chief Justice maior da Grã-Bretanha – o rei.
5
 As 

decisões do citado magistrado saxônico, ironicamente, 

acabaram por torná-lo civilmente responsável por 

desobediência ao rei, que determinou sua admoestação e 

afastamento do cargo até que fossem revistos e 

reconduzidos todos os seus julgamentos que, de forma 

extravagante  ou  exorbitante,  atentassem  contra  a  “boa e  

positiva lei da terra” inglesa (MARCHAM;    STEPHENSON, 

1937, Item 91, letra “g”).  

A experiência jurídica inglesa, neste aspecto, é 

contraditória. já que, ao mesmo tempo em que faz surgir 

uma das decisões judiciais pioneiras em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, dá validade ainda maior 

a valor diametralmente: a concentração do poder nas mãos 

de um monarca.  

                                                        
5 

 Na decisão do caso em que se verificavam as acusações contra Sir 
Edward Coke, cujos trechos principais serão transcritos, o Conselho Real 
declarou que a denominação conferida ao citado magistrado, de “Chief 
Justice da Inglaterra” era errônea e ofensiva ao monarca, önico hábil a 
ostentar tal título. O juiz inglês deveria se limitar ao título máximo de 
“Chief Justice do Tribunal do Rei”. 

 

  

 



 

 

Contudo, é imperioso frisar a influência decisiva do 

combate  às ideias de “libertação do Judiciário”, pelos 

monarcas da Inglaterra do Século XVII, na evolução do 

instituto da fiscalização da constitucionalidade de normas. 

Conquanto tenham extirpado a iniciativa judicial de controle 

da constitucionalidade de atos do reino na Grã-Bretanha, os 

déspotas ingleses acabaram por assentar as bases do 

próprio Sistema de controle de constitucionalidade na 

América do Norte.  

É que, uma vez sedimentado o escalão superior das 

normas constitucionais inglesas e dos atos normativos reais, 

passou-se, nas novas colônias bretãs, a exercer uma tímida 

perquirição de legitimidade de leis das colônias em face do 

ordenamento da metrópole, principalmente no âmbito do 

Judiciário. Era desejado pela Corte que os instrumentos de 

eficácia de seus mandamentos fossem os mais amplos 

possíveis, daí a iniciativa judicial, representada na Colônia 

pelo Privy Council do Rei. Criou-se o parâmetro superior – 

Direito Inglês – e as normas fiscalizadas – Leis Coloniais –

bem como a via de provocação do Poder Público – através 

do Judiciário – para o controle de legitimidade (ou 

constitucionalidade) de leis “ordinárias” e textos 

constitucionais arcaicos da Colônia, estrutura que iria 

repetir-se, com outros conteúdos, na construção e 

consolidação do judicial review norte-americano. 
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A ideia instrumental – a recusa de aplicação da lei 

ilegítima – é a mesma. Apenas transferiu-se tal noção à 

nova relação hierárquica, entre as novas Constituições 

estaduais e nacional – promulgadas com origem 

teoricamente popular (We, the people of the United States of 

America) – e as também recém-criadas leis ordinárias. 

Essa relação, evidentemente irônica, entre os dois 

institutos de controle – um servindo à Doutrina da 

supremacia da Monarquia (já qualificada de Parlamentarista, 

após a Revolução de 1688), e outro ao Liberalismo 

Republicano – é bem ressaltada  por Cappelletti: 

 
Eis, portanto, explicado como, então, o princípio da 
supremacia do Parlamento – e, por conseguinte, da 

supremacia da lei positiva – imposto na Inglaterra a 
partir da ‘gloriosa’ revolução de 1688, acabou por não 
conduzir, na América, ao mesmo resultado que 
conduziu, ao invés, na Inglaterra [...] E como, no 
passado, nulas e não aplicáveis tinham sido 
consideradas pelos juízes as leis contrárias às 
‘Cartas’ coloniais e às ‘leis do Reino’, assim não é 
correto admirar-se de que a mesma nulidade e não 
aplicabilidade devesse, depois, ser afirmada, e com 
bem maior razão, para as leis contrárias às novas e 
vitoriosas Cartas constitucionais dos Estados 
independentes. (CAPPELLETTI, 1992, p. 62). 

 
Essa transformação só vem ressaltar a ideia de que a 

História não se curva a movimentos políticos retilíneos,    

que mudem a composição cultural de uma sociedade  sem o  

 

  

 



 

 

derramar de uma lágrima. É feita de ascensões e crises de 

valores, de opulência e decadência de ideias, assim como 

as sociedades cuja evolução representa.  

Destaque-se, outrossim, que o pioneirismo das 

decisões inglesas não recebia guarida de sua ordem 

jurídica, ainda submissa, em grande parte, à vontade de um 

único ser humano (o rei).  Não obstante fosse da tradição 

jurídica bretã o ranqueamento das fontes do Direito, 

escalando em lugar privilegiado a Common Law, a 

autoridade do soberano sempre se fez presente como 

centro de forças política e jurídica. Nada obstante, referida 

especificidade, sem margem de dúvidas, não lhes retira o 

pioneirismo  histórico traçado. 

 

2.5 O ‘pioneirismo’ norte-americano 

 

Os precedentes norte-americanos dos Séculos XVIII e 

XIX, conquanto não remetam à consolidação de um órgão 

detentor da competência exclusiva de dizer o que é a 

Constituição, assentam de forma marcante as bases do 

controle de constitucionalidade. 

Os Estados Unidos da América do Norte inauguraram, 

segundo a maior parte da doutrina, a era final do 

desenvolvimento histórico do instituto do controle de 

constitucionalidade de leis e atos normativos. Muito embora 

não tenha sido a primeira produção judicial a respeito, tem-
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se como entendimento mais sufragado pela doutrina 

brasileira que o acórdão em Marbury vs. Madison, publicado 

em 1803 pela Suprema Corte Americana, marcou a 

consolidação do instituto como consagrador da supremacia 

Constitucional e da competência do Judiciário para declarar 

a inconstitucionalidade  das leis.
6
 

Contudo, o que se infere do que fora exposto acima, 

bem assim das próprias produções doutrinárias que elevam 

o arrazoado do Chief Justice Marshall à condição de marco 

inaugurador da era do controle judicial de 

constitucionalidade dos atos normativos, é que vários outros 

precedentes tomam-lhe esta posição de destaque. 

Ronaldo Poletti, por exemplo, que qualifica Marshall 

com o caractere de “gênio”, cita outras decisões, 

significativamente anteriores à de 1803, que tiveram como 

contribuição principal a declaração de inconstitucionalidade 

de leis ou a construção de que o Judiciário detinha 

competência para fazê-lo: 

 

Marshall foi original na lógica imbatível de sua 
decisão, não porém quanto à substância da ideia. Ela 
já era correntia na jurisprudência, conforme os 
precedentes lembrados e outros que lhes foram 
seguindo. A Justiça do Estado de New Jersey, em 
1780, declarou nula uma lei por contrariar ela a 
Constituição do Estado. Desde 1782, os juizes da 
Virgínia julgavam-se competentes para dizer da 

                                                        
6 Cite-se como exemplos Temer, 2002, p. 40-41 e Bastos, 1998, p. 395. 
Tal lista está longe de ser exaustiva.  

 

  

 



 

 

constitucionalidade das leis. Em 1787, a Suprema 
Corte da Carolina do Norte, invalidou lei pelo fato de a 
colidir com os artigos da Confederação. Num caso da 
Virgínia, um dos juízes, George Wythe, afirmou: ‘If the 
whole legislature, an event to be deprecated, should 
attempt to overleap the bounds prescribed for them by 
the people, I, in administering the public justice of the 
country, will meet the united powers at my seat in this 
tribunal; and, pointing to the Constitution, will say to 
them, here is the limit of your authority, and hither 
shall you go, but no further7’. (POLETTI, 1998, p. 25).  
 

Impende-se, assim, que os dois traços marcantes da 

decisão de Marshall, quais sejam, a competência do 

Judiciário para determinar a validade constitucional ou não 

de uma norma e a necessidade de se aferir a conformação 

de uma norma infraconstitucional à Lex Legum — diante do 

princípio da supremacia constitucional — já haviam sido 

vastamente elencados pela própria Jurisprudência norte-

americana do final do Século XVIII. 

Ademais, desde o Século XVII, magistrados como Sir 

Edward Coke exerciam a prerrogativa implicitamente 

conferida ao Poder Judiciário de fiscalizar a 

constitucionalidade de leis e atos normativos e declaravam 

expressamente a competência do ramo judiciário para tanto. 

É verdade que, em razão do desempenho de citadas 

                                                        
7
 Se uma legislatura, em determinando momento, tentar ultrapassar os 

limites prescritos para ela pelo povo, eu, administrando o sistema público 
de justiça, vou encarar os três poderes unidos a partir de meu assento, 
neste tribunal e, apontando, para a Constituição, direi a eles: este é o 
limite de sua autoridade, e até aqui vocês devem chegar, mas nunca 
além. (Tradução livre). 
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funções, além de outras razões alheias ao assunto ora 

tratado, o juiz britânico havia sido afastado da magistratura. 

Contudo, a ocorrência de tal fato só comprova a força pífia 

do valor independência funcional no ordenamento jurídico 

inglês àquele momento histórico. Não exclui a importância 

histórica daquelas decisões, tomadas praticamente 

duzentos anos antes do aresto   de Marshall.8  

Repise-se, ainda, a influência da estrutura montada 

pela Grã-Bretanha para controlar as ordens jurídicas 

coloniais na formação e consolidação do controle de 

constitucionalidade norte-americano, como já anotado em 

explanação anterior. Aqui é oportuna a lição de McWhinney, 

especialista no tema, que identifica os Privy Councils 

monarquistas como predecessores das novas Cortes 

Supremas dos Estados Unidos: 

 

So far as the Supreme Courts of the individual 
Commonwealth Countries exercise judicial review of 
the constitution in their own right as the final appellate 
tribunals for their own particular countries, they may 
be said to be the lineal successors of the Privy 
Council'. (McWHINNEY apud CAPPELLETTI, 1992,   
p. 619). 

                                                        
8
 MARCHAM, Frederick George. STEPHENSON, Carl, 1937. Item 91, 

letra “g”. 
9 Enquanto as Cortes Supremas específicas de cada país da 
“Commonwealth” exercerem o controle de constitucionalidade, como 
tribunais definitivos de apelação, elas poderão ser consideradas as 
sucessoras diretas do “Privy Council”. (Tradução livre). 

 

  

 



 

 

2.6 França 

 

O quadro histórico francês após a queda da Bastilha, 

em 1789, denotava a necessidade de se criar uma ordem 

jurídica hábil a resistir a insurreições pontuais da nobreza 

recentemente expurgada das bases de poder do país. A 

reação ao ancien régime é bem retratada pela evolução do 

instituto do controle de constitucionalidade das leis na 

França Contemporânea. 

Revelava-se patentemente presente, ainda, a ideia do 

Poder Judiciário submisso aos dois primeiros “Estados” – 

clero e nobreza. Em verdade, na França Moderna, a 

instituição era submissa aos desejos das classes 

anteriormente dominantes. As decisões judiciais 

costumavam beneficiar os membros da elite, atendendo à 

dominação econômica daquela classe social.     Dessa 

forma, era objetivo inadiável delimitar as estruturas de  um    

novo    Poder    Judiciário,     privado    de     algumas      das  

competências que antes lhe haviam sido delegadas, e longe 

da influência da nobreza  e  do clero.  

Assim surgiu a concepção do contencioso 

administrativo francês, compatível com a vontade 

ascendente da burguesia de fazer frente às constantes 

intromissões do Primeiro e Segundo “Estados” franceses na 

máquina administrativa e judiciária. O surgimento de um 

novo aparato judicial com o objetivo claro de controlar a 
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máquina administrativa, isolado da Jurisdição comum – 

ainda sujeita aos resquícios de influência das classes 

derrotadas na Revolução – indica a posição tomada pelo 

novo Regime político francês. 

Nesse contexto surgiu, em território francês, o modelo 

político de controle de constitucionalidade das leis. Trata-se 

de um controle preventivo, realizado atualmente por um 

Conselho Constitucional, com nove membros eleitos – por 

representação igualitária – pelo Senado, pela Assembléia e 

pelo Presidente da República.  

A fiscalização abstrata deve ocorrer antes da 

promulgação do diploma normativo, e deve ser suscitada 

por um rol restrito de agentes: o Presidente da República, do 

Senado, da Assembléia ou o próprio Primeiro-Ministro 

podem provocar a ação do Conselho. Durante a apreciação 

do Jurie Constitutionnaire, fica sobrestada a promulgação    

da lei, aguardando o pronunciamento sobre                       

sua validade. 

A ação preventiva do órgão encarregado da censura 

constitucional prévia é marcantemente privilegiadora da 

Segurança Jurídica. É que, não promulgada ainda a norma, 

a decisão acerca de sua constitucionalidade não interfere 

em atos preteritamente consumados, como ocorre nos 

demais sistemas, repressivos em sua maioria.  

Assim, antes mesmo da vigência da norma, todos os 

que estão por ela regidos já sabem se lhe devem ou não 

 

  

 



 

 

obediência. Abstrai-se, desta forma, a discussão acerca da 

retroatividade ou não dos efeitos da decisão em sede de 

controle de constitucionalidade. 

Por outro lado, o rol restrito de legitimados e a 

exclusividade no trato da fiscalização de constitucionalidade 

de atos normativos, ainda resquícios do legado social 

deixado pela Revolução francesa, abre margem à 

possibilidade de vincularem-se os magistrados a normas 

que – ainda que patentemente inconstitucionais, por 

interpretação deste ou daquele órgão judicial – têm sua 

validade assegurada por decisão, ou, até mesmo, pela 

ausência de um comando decisório, do Conselho 

Constitucional. A concentração do controle de 

constitucionalidade em um único órgão retira a liberdade 

funcional dos magistrados da Justiça Comum francesa e 

torna-os reféns de leis que deveriam ser tachadas               

de inconstitucionais.  

Tal modus operandi francês fez Cappelletti, inclusive, 

desclassificar aquele sistema como controle de 

constitucionalidade em sentido estrito: 

 
É, afinal de contas, não um verdadeiro controle (a 
posteriori) da legitimidade constitucional de uma lei 
para ver se ela é ou não válida e, por conseguinte, 
aplicável, mas, antes, um ato (e precisamente um 
parecer vinculatório) que vem a se inserir no próprio 
processo de formação da lei. (CAPPELLETTI, 1992, 

p. 29).  
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2.7 Áustria 

 

O marco consolidatório do sistema de controle 

concentrado de constitucionalidade de atos normativos 

exercido por meio judicial é o modelo austríaco de 1920. A 

partir da Constituição austríaca deste ano – influenciada por 

Hans Kelsen –, outros países europeus (cite-se como 

exemplos a Tchecoslováquia, a Espanha republicana de 

1931, a Itália e  a  Alemanha  Federada  de  1949)  

adotaram o modelo de controle concentrado exercido 

judicialmente por um órgão superior. 

Em verdade, a própria legitimidade da Constituição era 

posta em dúvida por Kelsen se não previsse a Lei Maior 

uma garantia de anulabilidade dos atos inconstitucionais. 

Argumentava o juspositivista não deter obrigatoriedade 

plena uma Lei Fundamental composta nesses termos 

(CANOTILHO, 1998). 

O pioneirismo do modelo austríaco é marcado pela 

conjugação do modelo francês – de índole concentrada, 

porém exercido por corpo político – e do modelo norte-

americano após as decisões da Suprema Corte do Século 

XIX – exercido pela via judicial, embora eminentemente 

difuso. A mescla dos dois modelos anteriormente 

conhecidos e a criação de um Tribunal com Jurisdição 

Constitucional exclusiva (CAPPELLETTI, 1992) representam 

a inovação trazida pela Constituição austríaca de 1920.  

 

  

 



 

 

O modelo foi transplantado para Constituições do 

mundo inteiro, convivendo com os demais paradigmas de 

controle de constitucionalidade. No Brasil, coexistem, 

inclusive, os modelos norte-americano – por meio do 

controle difuso de constitucionalidade – e o modelo 

austríaco – pela consolidação do Supremo Tribunal Federal 

como guardião último da Constituição da República e único 

órgão legitimado a exarar decisões com                        

efeitos  vinculantes. 

 

3 Conclusão 

 
Há meias verdades que, se repetidas muitas vezes, 

findam por serem aceitas como verdades. Os Estados 

Unidos da América do Norte não representaram pioneirismo 

absoluto no tema do controle de constitucionalidade. É 

verdade que as decisões do célebre Justice Marshall 

representaram avanço incomparável na história do instituto.  

Ainda que a importância de sua decisão (contrariando 

interesses diretos do Executivo Federal estadunidense) 

tenham dado à fiscalização constitucional de normas uma 

visibilidade jamais alcançada por seus predecessores, 

devem ser registradas as contribuições grega, romana, 

medieval e, principalmente, inglesa para a formação           

do instituto.  
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atos normativos dos monarcas e juízes ingleses não teria 

nascido, na colônia norte americana, a revolta judicial 

constitucionalmente legitimada contra os Poderes     

Executivo e Legislativo. 

Ademais, é sempre relevante destacar as 

contribuições dos modelos francês e austríaco. Aquele, por 

ter retomado a execução de controle concentrado de 

normas, anteriormente registrada em Roma e na Grécia. Já 

o modelo austríaco, por ter mesclado os caracteres do 

controle concentrado do modelo francês com a via judicial 

eleita pelo sistema norte americano – que findou por 

influenciar a imensa maioria dos sistemas de controle de 

constitucionalidade ocidentais atuais, inclusive o brasileiro. 

Como visto, não fosse a embrionária fiscalização de 
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A LEGITIMIDADE DOS CRIMES  
DE PERIGO ABSTRATO  

 
André Mauro Lacerda Azevedo * 

 
RESUMO 

O presente estudo tem por objeto fornecer elementos 
argumentativos ajustados aos novos parâmetros do direito 
penal contemporâneo, sobretudo no que se refere ao 
discurso de legitimação desse novo direito penal, tendo os 
crimes de perigo abstrato um lugar especial no epicentro do 
debate jurídico-penal que iremos desenvolver. 
Procuraremos, portanto, enfrentar as mais relevantes 
críticas aos crimes de perigo abstrato, trazendo, sempre que 
possível, as posições doutrinárias mais atuais do direito 
penal europeu, para, ao final, tentarmos construir uma 
justificativa legítima desse peculiar modelo de incriminação 
e a sua impediente necessidade como instrumento 
intangível à proteção de bens jurídicos. 
 
Palavras-chave: Direito penal. Perigo abstrato.               
Bem  jurídico. 
 

1 Introdução 

 
O direito penal moderno vem sofrendo duras críticas 

de parte da doutrina, dentre as quais a de que deveria 

assentar sua base de legitimação somente naquelas 
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Direito Penal e Criminologia pela Universidade Potiguar. Pesquisador do 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 
(Freiburg-Alemanha). Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte. E-mail:  andremauro@terra.com.br. 
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incriminações voltadas à proteção de bens jurídicos 

individuais, deixando-se de fora a intervenção penal que 

transcenda essa visão egocentrista, como no caso dos 

crimes de perigo abstrato e daquelas incriminações que 

protegem bens jurídicos coletivos.  

A respeito dessa crítica, o primeiro argumento que 

levantaremos é o de que a intervenção penal denominada 

clássica não seria suficientemente capaz de preservar o 

meio ambiente equilibrado para as gerações futuras, 

tampouco proteger a saúde pública ou a segurança 

rodoviária, apenas para citar alguns exemplos.  

Não obstante, o direito penal moderno é também um 

direito penal do bem jurídico,1 alinhado às novas pautas da 

sociedade, preocupado em proteger aqueles bens 

indispensáveis ao livre desenvolvimento do indivíduo, como 

também aqueles necessários a uma “próspera vida em 

                                                
1 A proteção dos animais contra crueldade, como um modelo de 
incriminação em que não haveria bem jurídico tutelado, consistindo numa 
espécie de “dado fundamental de titularidade ou do indivíduo, ou da 
coletividade”, mas que nem por isso alguèm deixaria de entendê-la como 
legítima, mesmo não afetando “qualquer esfera individual”, podemos 
constatar em Greco (2004, p.108); defendendo a teoria liberal do bem 
jurídico: Musco (1974, p. 59-60), quando afirma que “é absolutamente 
necessário, ao fim de uma clara compreensão do bem jurídico, partir de 
uma análise dos pressupostos jurídico-político da doutrina do crime como 
violação do direito subjetivo. Como é conhecido, esta teoria representa a 
tradução e aplicação, à nível do direito penal, da instância iluminista e da 
ideia do contrato social”; Sentido contrário à esta concepção individualista: 
Schünemann (2002. p. 220). 
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comum” (SCHÜNEMANN, 2007, p. 208);2 de modo que a 

crítica deveria voltar seu centro de gravidade não à própria 

concepção da denominada neocriminalização, mas sim aos 

seus excessos  e  desacertos.  

Ocorre, todavia, que um interesse elegido como bem 

jurídico não pode ser tido como legítimo, caso não 

represente algum valor ou interesse social relevante. Um 

exemplo desta hipótese são os crimes de mera 

desobediência3 de regras administrativas, em que fora a 

simples afirmação da vigência da norma, não é possível 

identificarmos nenhum bem jurídico pessoal como objeto de 

proteção. Porém, conforme desenvolveremos a seguir, é 

possível constatar, mesmo nos crimes de perigo abstrato, a 

existência de um bem jurídico legítimo a ser protegido 

através do direito penal.  

Apenas para citarmos um exemplo, mesmo na 

proteção penal dos denominados bens ecológicos, não deve 

ser considerado crime o fato de simplesmente poluir, sob 

pena de que toda a ação geradora de certo grau de poluição 

                                                
2 Posição semelhante, vemos, ao defender a concepção de que o direito 
penal não se opõe à proteção de bens jurídicos universais, ou seja, 
aqueles bens da comunidade em Kindhäuser  (1996. p. 69).  
3
 Sobre os crimes de desobediência Cuesta Pastor (2002, p. 44) 

classifica-os como espécie de delitos obstáculo, de caráter puramente 
formal, onde se pode mesmo supor estarmos diante de uma hipótese de 
“peligro del peligro”; mesmo sentido: Birnbaum (2010. p. 50-52), quando 
critica a concepção artificial de bens jurídicos, em que o legislador penal 
criminaliza comportamentos sem que haja uma correlação com lesão a 
direitos, citando, como exemplo, um pretendido “direito de obediência”. 
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(automóveis movidos por combustível fóssil, indústrias 

químicas, minas de cobre, etc.), mesmo sendo inofensiva se 

individualmente considerada, possa simplesmente ser 

criminalizada de forma generalizada (FEINBERG, 1986).  

Há que se estabelecer, previamente, uma espécie de 

fronteira entre o inócuo e o potencialmente lesivo, levando-

se em consideração a violação de regras sérias de 

prevenção, bem como a contribuição de cada conduta à 

aproximação do (i) equilíbrio ambiental ex ante ao (ii) limiar 

do dano4 ex post, que constituiria marco limitador à 

conversão de um comportamento, antes inofensivo, por se 

enquadrar num certo padrão de tolerância, numa conduta 

possuidora de idoneidade para lesionar um interesse    

público vital.5 

Esta é apenas uma das questões que envolvem o 

direito penal contemporâneo, caracterizado por um modelo 

de intervenção penal que se pauta numa proteção ampla do 

indivíduo, através da inclusão de bens jurídicos 

transindividuais e da introdução crescente de crimes de 

perigo abstrato. 

 Procuraremos, ao longo deste trabalho, não apenas 

refutar as críticas que recaem sobre a denominada 

                                                
4 

Podemos ver em Feinberg (1986, p. 229) a construção completa destes 
requisitos à criminalização do dano ambiental.  
5 “Only by determining whether its contribution to the accumulation of 
certain gases and materials in the ambient air is more than its permitted 
share.” (FEINBERG, 1986, p. 230). 
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neocriminalização, mas, sobretudo, tentar construir um 

discurso de legitimação capaz de demonstrar que, mesmo 

nas hipóteses dos crimes de perigo abstrato e na tutela de 

interesses coletivos, ainda assim poderemos identificar a 

presença de um direito penal de proteção de bens jurídicos. 

 

2 Os crimes de perigo abstrato enquanto instrumento 
efetivo de realização das necessidades da           
sociedade moderna 

 

A análise dos crimes de perigo abstrato e a sua 

legitimação dentro do direito penal contemporâneo, 

conforme frisamos anteriormente, passa pelo necessário 

estudo do papel do homem na modernidade, para que 

possamos, com isso, entender as exigências intangíveis da 

existência humana, cuja intervenção penal constituiria um 

fenômeno inalienável da realização deste homem do        

novo milênio.  

Nessa análise, o bem jurídico não pode se apresentar 

divorciado da existência de seu titular. Assi m, um 

comportamento proibido, para alcançar a dignidade penal, 

tem que atingir aqueles interesses tidos como essenciais6 ao 

exercício pleno da liberdade, sem afastar-se, contudo, de 

                                                
6
 Bens jurídicos seriam “aqueles fundamentais â vida comunitária e ao 

livre desenvolvimento da pessoa e que, por isso mesmo, hão-de 
encontrar refracção no texto e na intencionalidade da Constituição, em 
matéria seja de direitos individuais, seja de direitos sociais, seja de 
organização política e econômica”. (FIGUEIREDO DIAS, 2001, p. 586); 
Nesse sentido, também Palma (2010, p. 334).  
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sua articulação com a dimensão complexa da           

existência humana.  

Os tipos penais, portanto, não se legitimam só pela 

existência de um bem jurídico, mas sim pela presença do 

referente pessoal no seu âmbito de proteção. Por esse 

motivo, parte da doutrina parece inclinar-se na defesa de 

uma teoria do bem jurídico que se funde na dignidade da 

pessoa,7 ou seja, numa concepção cunhada na necessidade 

de se proteger interesses valiosos e, por esta razão, 

necessários à convivência harmoniosa em sociedade.  

As incriminações que se relacionam diretamente com 

a lesão de bens jurídicos fundam-se na valorização de um 

determinado bem, em vista da relação existente entre o seu 

titular e o objeto da proteção, de modo que a proteção não 

se refere ao bem jurídico, isoladamente considerado, mas 

sim à relação existente entre o bem e o seu respectivo titular 

                                                
7
 Também em Figueiredo Dias (2001, p. 597), o autor afi rma o seguinte: 

“tendo eu, em escritos anteriores, por diversas vezes e com insistência, 
manifestado a minha crença nos benefícios que um pensamento funcional 
traz à doutrina jurídico-penal, nunca quis ver nele o alfa e o ômega da 
concepção penal e sempre reafirmei, pelo contrário, a minha convicção de 
que é na preservação da dignidade da pessoa - da pessoa do delinquente 
e dos outros – ‘que radica o axioma onto-antropológico de todo o discurso 
jurídico-penal’”; podemos absorver um significado semelhante do direito 
penal nas precisas palavras de Jescheck, quando, ao refletir sobre o 
futuro do direito penal, tratou de introduzir o homem na sua completude 
dentro do discurso jurídico-penal, estando, portanto, o legislador, limitado 
pela dignidade daquele que comete uma infração penal, afastando-se, 
assim, da ideia de “coisificação” do criminoso (“arm Ding”), característica 
de um direito penal que não reconhece o homem enquanto pessoa. Cf. 
Jescheck (1957, p. 4-6). 
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(KINDHÄUSER, 1996, p. 65). Desse modo, ao proteger-se a 

vida no crime de homicídio, reconhece-se o seu valor 

intrínseco em razão da sua relação de importância para o 

homem, pois ao proteger-se um determinado bem jurídico, 

na verdade, se está protegendo a pessoa. 

Nesse contexto, o direito penal deve estar aberto às 

novas necessidades sociais, a fim de cumprir o seu papel de 

realizador dos interesses humanos essenciais, não podendo 

relacionar-se, unicamente, a uma perspectiva minimalista da 

tutela de bens jurídicos individuais. Emerge, assim, a 

necessidade da legitimação de um direito penal que se volte 

à proteção de interesses individuais e supraindividuais, seja 

quanto à lesão concreta destes bens, seja relacionado à 

perspectiva antecipada ou preventiva da sua lesão.  

Não obstante, a completude de tal visão do direito 

penal há que se concretizar através de um novo modelo de 

política criminal, distante da noção clássica individualista e 

fundado no reconhecimento.8 Esse reconhecimento do outro 

enquanto pessoa não significa somente aceitar sua 

                                                
8 Importante o pensamento de Figueiredo Dias (2001, p. 592-593), ao 
afirmar que: “não pode haver nem Filosofia, nem Ciência de qualquer 
categoria, da Natureza ou do Espírito, sem supostos básicos subjacentes, 
nestes entra, com importância decisiva, a imagem do homem, ou do 
projecto de homem como ser dotado de uma liberdade que o acompanha 
como seu característico e ineliminável modo-de-ser, de uma liberdade que 
se realiza no mundo e que o obriga, como dever, à ‘participação’ na 
humanidade histórica. Justamente por aqui se tornando seu elemento 
determinante uma atitude de ‘abertura’ e de ‘solidariedade’ - no preciso 
sentido do ‘reconhecimento do outro’ - através da qual ele não recuse o 
seu contributo para a humanização do mundo e da história”.  
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liberdade,9 mas também respeitar as escolhas feitas ao 

longo de sua existência e a sua visão de mundo, inclusive 

no que tange aos denominados “objetivos supraindividuais” 

(STRATENWERTH, 2007. p. 369).  

Para se chegar a esse grau de compreensão, faz-se 

necessário o entendimento e aceitação da existência de 

uma complexa ordem de valores que se harmonizam com 

esta concepção contemporânea de homem, onde os 

grandes riscos à segurança das pessoas e a proteção dos 

interesses supraindividuais constituiriam uma das missões 

do direito penal na realização de sua função primordial de 

promoção do homem e da vida humana.10 

Esse processo social de reconhecimento do outro, 

todavia, depende de uma analise interior e precedente que 

se relaciona com a própria ideia   de     autoconhecimento.  

O primeiro passo seria, então, conhecer-se a si mesmo, 

para, a partir daí, reconhecer o outro enquanto pessoa. 

Somente percorrendo este caminho é que o direito penal 

poderá livrar-se das amarras liberais e assumir-se, 

                                                
9
  Para Hegel (1968, p. 71), “a pessoa, para existir como ideia, deve dar-

se uma esfera externa de liberdade”, e, indo mais além, “o imediatamente 
diferente do espírito livre é, para si e em si, o exterior, em geral, uma 
coisa, um algo de não-livre, não pessoal, não jurídico.   
10 

Nesse mesmo sentido, Borges (2003, p. 94) para quem a ação humana 
deve ancorar-se no princípio ético da “veneração da vida”, o que está 
ligado à ideia de “fazer parte de tudo o que vive”, onde o homem  é  
“natureza humanizada”, como tambèm o é “corpo e existência corpórea”; 
mesma posição é a defendida por Figueiredo Dias (2001, p. 593), ao 
afirmar que “impõe-se que a humanidade, se quiser ter futuro, se tenha de 
tornar sujeito comum de responsabilidade pela vida”. 
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integralmente, enquanto legítimo instrumento de proteção do             

homem contemporâneo. 

É nessa intersubjetividade, fundada na identidade e 

reconhecimento, que se origina a identidade do grupo numa 

determinada sociedade. Desse modo, as regras jurídicas 

somente poderiam ser compreendidas como legítimas e 

racionais se, de fato, gerissem os interesses generalizados, 

representando não uma exclusão de interesses e valores, 

mas, ao contrario, a inclusão de uma moral universal 

fundada em interesses generalizáveis (CUELLO, 1981).     

Tal contexto não há como se efetivar limitado a uma ordem 

inflexível de interesses individuais impeditivos à evolução do 

direito penal e do seu alinhamento a essas novas 

necessidades da sociedade moderna. 

Funda-se, assim, o direito penal moderno, no 

fenômeno da intercompreensão, que consiste numa espécie 

de atitude desenvolvida por aqueles que participam       

dessa interação, implicando, assim, numa espécie de 

acordo entre si e “sobre qualquer coisa no mundo” 

(HABERMAS, 1990, p. 277).  

Nesse contexto, o direito penal não pode se erguer 

sobre fundamentos voltados, unicamente, a uma 

individualidade divorciada do mundo. Esse processo de 

intercompreensão se solidifica através da integração por 

meio de normas e valores, podendo nela identificar, 

inclusive, a socialização das gerações futuras. 
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A ideia de “homem unidimensional”, voltado para si 

mesmo, apresenta-se, dessa forma, ultrapassada. A fronteira 

da individualidade transcende ao patamar da “existência 

comunicativa”, do existir-com-outros e do existir-no-mundo. 

Uma sociedade deve reproduzir-se como uma entidade 

aberta, universalista, buscando sempre um ponto de 

equilíbrio, que ao mesmo tempo em que rompe com o 

individualismo egoísta e unidimensional, não pode pulverizar 

a existência humana numa espècie de “multidão uniforme”, 

devendo-se, então, a partir desse modo criativo e inovador, 

moldar uma espécie de standard da vida digna (MARTINS, 

2008, p. 169).11  

Esse equilíbrio, que podemos também chamar de 

“ligação”, é  o que vai unir a pessoa à sociedade a que 

pertence. A existência humana in dividual, diferentemente 

desse existir-com-outros, esgota-se numa existência limitada 

e temporal. É preciso encontrar este elo entre o passado e o 

futuro construído a partir de uma complexa relação social, 

que ao mesmo tempo em que respeita as tradições, cultura 

e necessidades, não perde de vista a pessoa.12    

É a partir da identificação de uma identidade racional 

que será elaborado o plano de regras e normas que irão 

                                                
11

 Em Eser (1998, p. 41), é possível percebermos a sua preocupação de 
que as lesões a interesses individuais não podem ser consumidas pela 
violação geral do direito.  
12 

“Apenas a pessoa humana pode unir o tempo.”  (ZAMBRANO, 2003,   
p. 137). 
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reger a vida social, pautada na superação das opiniões 

fundadas nos limites das subjetividades, assegurando, nesta 

comunicação, as “relações de intercompreensão” e as 

“relações de reconhecimento recíproco” (HABERMAS, 

1990, p. 291-292).13 

O reconhecimento do outro, assim, converte-se num 

padrão democrático, em que o respeito à vida digna emerge 

como fundamento da sociedade moderna. A dignidade, 

então, ultrapassa as fronteiras do indivíduo e da sociedade e 

desse feixe de relações sociais complexas, em que a razão 

comunicacional confere-lhe sentido, é de onde podemos 

extrair o centro de gravidade da dignidade penal, cujas 

normas devem se fundar no postulado democrático do 

reconhecimento do outro,14 afastando-se, assim, de um 

modelo de sociedade do desprezo e da invisibilidade 

Honneth (2011).15  

A partir deste ponto do nosso trabalho, já é possível 

começarmos a construir algumas reflexões. Uma das mais 

importantes delas é, sem dúvida, a de que a existência      

de bens jurídicos coletivos e de crimes de perigo abstrato 

consiste numa forma legítima de intervenção penal.             

É preciso, contudo, compreender que não se trata de      

uma existência dissociada do necessário referente pessoal 

                                                
 

14
  “Não é  possível eleger-se a si mesmo como pessoa sem eleger, ao 

mesmo tempo, os restantes. Eis que os restantes são todos os homens” 
(ZAMBRANO, 2003, p. 174). 
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que reputamos imprescindível a toda política criminal, 

principalmente em se tratando de crimes de                  

perigo abstrato.16  

Assim, para se construir uma noção de crimes de 

perigo abstrato que se ajuste a esta perspectiva da 

modernidade, há que se considerar a diversidade da 

existência humana, que não se realiza unicamente no plano 

individual, mas também no plano coletivo.17 Entretanto, a 

construção desse direito penal da modernidade não pode se 

sustentar apenas no plano axiológico, é preciso justificar-se, 

com precisão dogmática, a sua legitimidade, o que somente 

é possível a partir da constatação da construção de um 

modelo justo de imputação. 

 

                                                
16

 Referendamos o contributo de Hassemer (1993, p. 56-57) à teoria do 
bem jurídico, contudo não sublinhamos o entendimento que dispensa ao 
direito penal, ao concebê-lo como uma intervenção que se volta 
exclusivamente à tutela de bens jurídicos individuais ou que possam ser 
reconduzidos à noção de interesses concretos individuais, e, assim, 
pregando a exclusão de bens jurídicos universalizáveis e transindividuais.  
17  “[...] sem prejuízo do axioma onto-antropológico sobre o qual repousa 
toda a matéria penal, ao lado dos bens jurídicos individuais ou dotados de 
referente individual e ao mesmo nível de exigência tutelar autónoma, 
existem autênticos bens jurídicos sociais, trans-individuais, trans-
pessoais, colectivos, ou como quer que prefiramos exprimir-nos a 
propósito”. (FIGUEIREDO DIAS, 2001, p. 603); Em Figueiredo Dias (2001, 
p. 612), o autor português cita a expressão “ser-com” e “ser-para” os 
outros no mesmo sentido que, com inspiração no próprio autor português, 
inserimos a expressão existir-com-outros; sobre o não reconhecimento 
como função do direito penal a garantia desses bens pessoais, 
centralizando na norma definidora do comportamento punível aquilo que 
realmente interessa ao direito penal (JAKOBS, 1995, p. 44-47). 
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3 A compatibilidade entre os crimes de perigo  
abstrato e o princípio da culpa 

 
Os delitos de perigo abstrato, conforme dissemos, vêm 

sofrendo intensas e contínuas críticas de parte da doutrina, 

sobretudo no Brasil, tendo como um dos principais 

argumentos o de que não se ajustariam aos postulados 

garantistas do Estado de Direito democrático, em razão da 

violação de diversos princípios que formam a base de 

proteção constitucional do indivíduo, dentre eles o princípio 

da culpa. 

Não afastamos a pertinência de algumas dessas 

críticas, porém não podemos aceitar que dentro do debate 

jurídico sobre os limites do direito penal, faça-se tábula rasa 

da realidade intangível de que a cada ano, mundo afora, 

mais e mais crimes de perigo abstrato são introduzido no 

sistema penal. A solução, portanto, não se limita ao discurso 

abstrato e pouco efetivo, mas, ao contrário, deve ter como 

ponto de partida a concretização dos princípios 

constitucionais, sem, contudo, afastar-se da realidade 

prática da existência de um direito penal em expansão. 

Não queremos defender, entretanto, o aniquilamento 

das garantias constitucionais. O que propomos, ao contrário, 

é justamente o oposto ao defendermos uma maior amplitude 

garantista em relação às incriminações que seguem o 

modelo de perigo abstrato, de modo que os princípios 
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constitucionais venham a cumprir, efetivamente, o seu 

conteúdo material. 

Conforme bem alertado por Mendoza Buergo (2001, p. 

348-349), incontáveis são as situações que podemos 

destacar do direito penal atual, em que constatamos uma 

permanência, puramente formal, dos princípios 

constitucionais, indicando tal conjuntura uma realidade 

flagrantemente antigarantista.18 

As pautas do Estado de Bem-Estar Social exigem uma 

maior realização das necessidades humanas, o que não 

significa dizer que devam ser rechaçados os princípios 

conformadores do direito penal democrático. O que deve 

existir, ao contrário, é um ajuste, ou melhor, uma 

harmonização, entre estas novas pautas sociais e o direito 

penal moderno, de modo a trazer um equilíbrio, sempre 

complicado, porém necessário, entre liberdade e segurança.  

Essa harmonização passa por aquilo que se denomina 

de “espaços de consenso” (SILVA SÁNCHEZ, 2010, p. 77) , 

em que o mínimo que se exige para a auto-realização 

humana há que ser garantido pelo Estado. Sob essa 

perspectiva, a intervenção estatal no domínio da liberdade 

possui uma conotação positiva, no sentido que assegura e 

                                                
18 

Quando cita como exemplo dessas manifestações de descumprimento 
material dos princípios constitucionais o abuso de norma penal em branco 
e de cláusulas gerais, o emprego de conceitos indeterminados e fixação 
do injusto penal simplesmente na sua vinculação a uma infração 
administrativa. 
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garante a realização das condições mínimas da vida digna. 

Nessa tarefa de promover as condições básicas da 

existência livre (KAHLO, 2007), insere-se, como não 

poderia deixar de ser, a intervenção penal voltada para a 

proteção preventiva de bens jurídicos, inclusive aquela que 

se dá por meio dos crimes de perigo abstrato. 

Essas pautas sociais da modernidade necessitam de 

concretização através da intervenção penal preventiva, que, 

conforme dissemos, pode muito bem ser compatível com os 

princípios do Estado de Direito (MENDOZA BUERGO, 

2001). Não podemos tentar resolver a problemática que 

envolve os crimes de perigo abstrato na ingenuidade do 

discurso do “tudo ou nada”. A melhor solução, pensamos, 

consiste justamente na busca por um equilíbrio entre as 

novas incriminações e os princípios democrático, dentre eles 

o princípio da culpa. Para isso, há que se voltar o olhar à 

realidade que aí está, onde os crimes de perigo abstrato 

cada vez mais ocupam posição de destaque no nosso 

sistema penal, devendo-se buscar, em razão disso, uma 

solução que ofereça as maiores garantias possíveis com o 

mínimo necessário de intervenção na liberdade.  

Os crimes de perigo abstrato sofrem forte objeção por 

pressuporem uma situação de perigosidade abstrata sem 

que seja necessária a sua confirmação em concreto, o que 

acabaria implicando numa hipótese de presunção do injusto, 

e, consequentemente, uma forma de violação do princípio 
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da culpa. Desse modo, mesmo ante a absoluta ausência de 

perigosidade   da  ação  concreta,  ainda  assim,  pela   mera  

subsunção formal ao modelo genérico de perigo, já se 

presumiria, iuris et de iure, a perigosidade da ação. 

Iniciamos por dizer que não podemos concordar com 

tal objeção, já que subsidia alguns aspectos contraditórios e 

merecedores de uma maior atenção. O primeiro deles, sem 

dúvida, é o equívoco semântico na apreciação dessa 

perigosidade abstrata, uma vez que os crimes de perigo 

abstrato não constituem uma única categoria,19 

classificando-se em espécies diversas (crimes de perigo 

abstrato-concreto, crimes de perigo hipotético, delitos 

preparatórios, crimes cumulativos, etc.), cada uma com 

características dogmáticas próprias, e, por esta razão, 

horizontes de legitimação variáveis.  

Dessa maneira, ao incluir sob a tipologia de delitos de 

perigo abstrato todas as espécies de incriminação com tal 

natureza, sem fazer nenhuma diferenciação entre as 

subespécies conformadoras dessa modalidade de perigo, 

resulta tal imprecisão semântica numa crítica injusta, por 

tratar de maneira uniforme construções típicas 

absolutamente divergentes. Além disso, conforme iremos 

                                                
19 

 Seguimos a corrente que divide os delitos de perigo abstrato em três 
categorias distintas: violação de regras ético-sociais (ou religiosas), mera 
desobediência ou injusto administrativo e crimes de perigo hipotético. 
Nesta última hipótese é que encontraríamos a modalidade de perigo 
abstrato que consideramos legítima. Cf. Torío López (1981, p. 827 -828). 
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desenvolver mais adiante, a possibilidade da utilização da 

prova negativa do perigo fulminaria com a presunção iuris et 

de iure ao substituí-la pela presunção juris tantum da 

situação de perigo, afastando-se, desse maneira, a 

possibilidade da mera subsunção formal entre conduta e o 

modelo de perigosidade descrito no tipo para a realização da 

infração penal.  

Diante dessa constatação prévia, partiremos para a 

efetiva análise do princípio da culpa nos crimes de perigo 

abstrato, centralizaremos o nosso estudo nos denominados 

delitos de perigo hipotético, espécie de crime de perigo 

abstrato que reputamos legítima.  

A objeção sublinhada por parte da doutrina, quanto à 

violação do princípio da culpa por meio dos crimes de perigo 

abstrato, residiria na afirmação de que esse modelo de 

perigo, alheio à análise judicial da perigosidade concreta, ou 

melhor, divorciado da idoneidade do comportamento 

perigoso na realização de uma situação de risco ao         

bem jurídico tutelado impediria a aferição do conteúdo 

material do injusto, e, desse modo, ante a ocorrência 

apenas de presunção da periculosidade, restaria violado o 

princípio da culpa.20 

Nos crimes de perigo hipotético, ao contrário dos 

demais modelos de perigo abstrato, não conseguimos 

                                                
20 Nesse sentido, ver  Mendoza Buergo (2001, p. 86-87). 
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enxergar tal violação. Isso porque a própria construção 

dogmática dessa espécie de crime de perigo abstrato segue 

na direção oposta a tal crítica, uma vez que o modelo de 

perigosidade geral previsto no tipo é apenas um indicativo 

do injusto material, cabendo, ainda, na situação concreta, 

verificar se houve ou não idoneidade na conduta perigosa, 

ultrapassando, portanto, a fronteira da suficiência da mera 

violação formal da norma de perigo. 

É importante dizermos, e é essa interpretação que 

extraímos do pensamento de Cramer (1962, p. 66), que 

nessa análise inicial dos crimes de perigo abstrato há que se 

focar a atenção na fronteira que divide uma ação idônea 

daquela absolutamente inidônea. Devemos afastar do 

punível aqueles comportamentos humanos que não tenham 

a capacidade de produzir algum prejuízo ao interesse 

juridicamente tutelado. Assim, com a verificação da potencial 

perigosidade da ação, através da “potencial afetação do 

bem jurídico decorrente da ação concreta do agente” 

Mendoza Buergo (2001), é onde encontraremos a 

compatibilidade entre os crimes de perigo abstrato e o 

princípio da culpa. 

As considerações que trouxemos acerca da 

construção proposta por Cramer, todavia, merecem algum 

reparo. Apesar de sublinharmos o seu pensamento no que 

toca à análise do desvalor da ação perigosa, ou seja, da 

intensidade do comportamento abstratamente perigoso, não 
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sublinhamos, todavia, a distinção que faz entre os crimes de 

perigo abstrato dos delitos de perigo concreto, por fundar a 

diferença entre essas modalidades de perigo numa espécie 

de graduação da intensidade do perigo. A distinção, 

pensamos, caminharia noutra direção, quer dizer, naquela 

do momento de formação do juízo de desvalor quanto à 

perigosidade da ação, que ocorreria ex post, no caso dos 

delitos de perigo concreto, e ex ante,21 nos crimes de    

perigo abstrato. 

Não obstante, nossos argumentos contrários à 

objeção de que os crimes de perigo abstrato violariam o 

princípio da culpa não param por aí. É importante dizermos 

também que, mesmo em se detectando uma idoneidade da 

ação perigosa no plano abstrato, poderá a defesa e o 

Ministério Público, em sede processual, refutar a idoneidade 

abstrata através da demonstração da prova negativa do 

perigo, comprovando que, em concreto, a situação de perigo 

não se verificou.22 

                                                
21 Mesma crítica encontramos em Mendoza Buergo (2001, p. 201); Já 
Horn (1973, p. 28) procura identificar nos delitos de perigo abstrato uma 
espécie de delito imprudente sem resultado, concebendo-os com 
intensidade reduzida em relação aos delitos de perigo concreto, porém 
não afastando a necessidade da potencial afetação do bem jurídico, 
sendo necessário demonstrar a falta de cuidado, como também o risco 
gerado ao bem jurídico, sendo punida esta negligência 
independentemente do resultado que seja produzido em concreto.    
22

Argumentos contrários à prova negativa de perigo podemos identificar 
em Mendoza Buergo (2001, p. 82). 
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Os tipos de perigo abstrato devem se pautar na 

racionalidade da eleição dos comportamentos efetivamente 

perigosos ao bem jurídico. Entretanto, é preciso ir além, a 

fim de ajustar o perigo abstrato a um modelo de direito penal 

democrático, fazendo surgir, nesse contexto, a possibilidade 

da prova negativa do perigo, o que, segundo pensamos, não 

seria incompatível com o princípio da presunção                  

de  inocência.  

Pelo contrário, é justamente essa possibilidade de 

afastar a situação de perigo que reforça a garantia do estado 

de inocência do arguido, ao permitir, diante de cada caso 

concreto, a possiblidade de demonstrar que, apesar da 

subsunção formal entre a conduta e o modelo abstrato de 

perigo, bem como da existência de uma idoneidade abstrata 

do comportamento, a ação concreta jamais chegou a 

alcançar a idoneidade exigida pelo modelo de perigosidade 

previsto no tipo, razão pela qual o bem jurídico protegido 

não chegou a ficar exposto à situação de perigo. 

Esse modelo de perigo abstrato implicaria numa 

hipótese de presunção juris tantum23 da situação de perigo, 

                                                
23 

Parece-nos ser este também o pensamento de Silva Sanchéz (1999, p. 
106), quando ao tratar do percentual de álcool no sangue exigido para os 
crimes de trânsito, entende que tal indicativo, se comprovado, geraria 
uma presunção contra o réu, que, em princípio, não seria suficiente para a 
imputação; em oposição a esta presunção há os que defendem a 
presunção iuris et de iure, em que não se admite a prova de que no caso 
concreto ocorreu a situação de perigo, eis que tal situação de perigo se 
supõe, de forma absoluta, da prática de determinadas ações. (MENDOZA 
BUERGO, 2001, p. 68); em sentido contrário a esta presunção, por 
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admitindo-se a prova negativa do perigo e rechaçando a 

formação do injusto a partir da simples subsunção da ação 

concreta ao modelo de perigosidade contido no tipo, que 

apenas serviria de indicativo da potencialidade do     

resultado lesivo.  

Dessa maneira, o trabalho interpretativo da 

jurisprudência ganharia força, convertendo-se num 

contributo a mais ao modelo genérico de perigosidade, além 

de significar uma forma clara de harmonizar os crimes de 

perigo abstrato com o princípio da culpa. 

Isso significa dizer que mesmo encerrada esta etapa 

puramente formal poderá ainda ser a imputação afastada 

diante de cada situação concreta, desde que seja possível 

demonstrar que não houve a exposição de perigo previsto 

no tipo, podendo tanto o próprio arguido, como o Ministério 

Público, apresenta essa prova negativa do perigo. 

Ao debruçarmos sobre a prova negativa do perigo, não 

há como não refletirmos acerca de sua função claramente 

garantista, ao afastar a responsabilidade penal no caso 

daquelas ações cuja perigosidade possa ser eliminada em 

concreto. Entender de outra maneira, vislumbrando na prova 

negativa uma ilegítima inversão do ônus da prova e violação 

dos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, 

é fechar os olhos à expansão do direito penal, em que os 

                                                                                                 
entender que se mostra absolutamente incompatível com o direito penal 
(BAIGÚN, 2007, p. 32). 
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crimes de perigo abstrato constituem uma realidade cada 

vez mais presente, mesmo quando se trate de tipos penais 

meramente formais e onde não seja possível encontrar a 

necessária idoneidade da conduta, nem afastar a hipótese 

de perigo presumido.  

A construção que ora propomos, ao contrário, fornece 

ainda mais garantias ao arguido, de modo que ainda lhe 

seria possível demonstrar a ausência de perigo na sua 

conduta. Esse modelo distancia-se da atual realidade de 

alguns crimes de perigo abstrato, fundados na mera conduta 

ou simples violação da norma penal, em que a situação de 

perigo simplesmente se presume24 e cuja subsunção da 

ação concreta à proibição contida no tipo é requisito 

suficiente à configuração do delito.  

Aqui vale o alerta de Mendoza Buergo (2001, p. 162) 

quando afirma que rechaçar a prova negativa do perigo, ao 

argumento de que violaria os princípios da presunção de 

inocência e in dubio pro reo, geraria uma situação tão 

absurda que, ao tentar proteger-se o agente, livrando-o do 

ônus de demonstrar a inexistência da idoneidade concreta 

                                                
24 “En ese contexto, por tanto, defender un Derecho Penal afianzado en el 
injusto de resultado y ofrecer en el ámbito de la punición de conductas 
abstractamente peligrosas la posibilidad, al menos en el terreno procesal, 
de rebatir la presunción de un peligro o de evitar el castigo de la mera 
violación de la norma, no puede constituir más que una propuesta de 
signo liberal y garantista, aunque indubitablemente puedan existir otras 
posibilidades más coherentes o acertadas.” (MENDOZA BUERGO, 2001, 
p. 151). 
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da ação perigosa, teria como consequência o 

restabelecimento da presunção legal da situação de perigo, 

efeito claramente mais danoso do que o cumprimento do 

dever inerente à demonstração da prova negativa do perigo.  

Tentando ser mais claro, negar-se a legitimidade da 

prova negativa do perigo implicaria em aceitar-se a 

possibilidade da condenação do agente em razão da mera 

constatação do injusto formal. Numa situação como essa 

seria como admitir-se a validade, em si mesmo, dos 

princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, 

impondo-se a sua aplicabilidade, até as últimas 

consequências, mesmo em prejuízo do próprio réu.  

Pensamos, ao contrário, que tais princípios devem ser 

aplicados quando se mostrarem materialmente benéficos, 

sob pena dessa sua utilização ter como função a mera 

validade formal do princípio, sem que dela se possa extrair 

algum benefício ao interessado, fato este que, em relação à 

vedação da prova negativa do perigo, acabaria significando-

lhe um real e grave prejuízo. 

Desse modo, ao focarmos nosso olhar para os crimes 

de perigo abstrato, mesmo partindo desde já da análise de 

sua construção dogmática, já é possível identificarmos sua 

legitimidade, uma vez que se ajusta perfeitamente ao 

princípio da culpa, rompendo, de forma definitiva, com a 

principal objeção extraída da doutrina. Além disso, a 

possibilidade da prova negativa do perigo, em sede 
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processual, torna um elemento favorável a mais no discurso 

legitimador que ora propomos, alçando os crimes de perigo 

abstrato a um patamar bem acima do conteúdo da crítica 

trazida por parte da doutrina penal.  

 

4 Conclusão 

 

O direito penal democrático tem como fundamento    

um substrato próprio, também denominado de núcleo    

rígido, cuja presença constitui uma espécie de “divisor de 

águas” entre o legítimo e o ilegítimo, conforme Birnbaum 

(2010,   p. 35).   

Partindo-se dessa constatação, a tarefa maior da 

doutrina é a de construir um modelo de direito penal que 

corresponda aos anseios da sociedade contemporânea, ao 

fazer-se instrumento de realização dos interesses vitais à 

coexistência harmônica dos seus membros, mas que, ao 

mesmo tempo, não se transforme num direito de gestão 

ilimitada desses mesmos interesses, ou ainda, conforme 

alerta Figueiredo Dias (2001), não se converta num modelo 

de direito penal pautado na lógica técnico-instrumental do 

actuarial justice do modelo anglo-saxônico. 

Os partidários dos constantes ataques à legitimidade 

do direito penal de nosso tempo não se furtam em utilizar, 

dentre os seus argumentos, que a expansão do direito penal 

estaria ligada à sua “administrativação”, em que a 
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construção de tipos penais de pura ordenação administrativa 

e a multiplicação de normas penais em branco,25 sobretudo 

na proteção do meio ambiente, seriam exemplos claros 

dessa expansão.26
  

Em Hassemer (1996, p. 324), verificamos uma forte 

crítica ao direito penal ambiental, que na sua visão não seria 

instrumento adequado para lidar com os problemas 

ambientais, seja por não atender às necessidades 

preventivas, seja por não produzir os resultados esperados, 

pregando a sua substituição pelo interventionsrecht que tem 

como características a atuação preventiva, responsabilidade 

coletiva e sanções menos rigorosas. A crítica à substituição 

do direito penal por outras áreas do direito podemos ver em 

Cuello (1981, p. 478), quando trata da privatização da 

jurisdição penal, fenômeno em que se transfere para o 

direito civil a tutela penal, a partir da privatização do 

indivíduo, convertendo-se o autor do crime num objeto de 

valor em relação à vitima. Desse modo, existindo, nessa 

relação, não uma verdadeira jurisdição civil, mas sim uma 

jurisdição penal que se privatiza e, nesse caminho, acaba 

abrindo mão de todas as garantias que eram características 

do direito penal.  

                                                
25

 Esse fenômeno  é denominado de “acessoriedade administrativa” 
(“Verwaltungsakzessorietät”). (HASSEMER, 1996, p. 324).  
26  O direito penal persegue bens concretos enquanto que o direito 
administrativo ordena certos setores de atividade (SILVA SANCHÉZ, 
1999, p. 102). 
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Há, de fato, o lado ilegítimo da expansão, onde o 

excesso de proteção realizado por meio do direito penal, por 

meio do qual, o legislador, muitas vezes impulsionado       

por pressões populares e da própria mídia, acaba 

atendendo a um reclame que não pertenceria mesmo aos 

interesses sociais mais relevantes, mas, antes, a desejos 

pontuais de determinados grupos ou em atenção à 

finalidades funcionalistas, sobretudo no tocante à ordenação 

de certas atividades.  

 Não podemos negar, portanto, que o direito penal 

esteja em expansão, nem que estejamos vivendo um 

processo de “administrativização” (SILVA SANCHÉZ, 1999, 

p. 107) da intervenção penal. Contudo, essa expansão não 

nos parece de toda ilegítima, existindo outro aspecto desse 

fenômeno que se constitui no resultado do diálogo natural e 

dinâmico entre sociedade e Estado, na medida em que as 

sociedades evoluem e os seus interesses amadurecem e se 

transformam, constituindo-se numa espécie de atualização e 

harmonização do direito penal com as necessidades 

legítimas da modernidade.  

O que estamos querendo dizer é que devemos 

concentrar nossos esforços, não na quantidade, mas sim na 

qualidade dessa expansão. A necessidade da proteção do 

meio ambiente, a imprescindibilidade de se minimizar os 

riscos do tráfego terrestre e a intangibilidade da proteção da 

ordem econômica constituem interesses que, de uma 
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maneira geral, formam a própria base de sustentação do 

nosso modelo de sociedade, conferindo-lhe um patamar 

mínimo de garantias à existência digna.  

Quanto a esses aspectos, não há como negar a 

validade de uma expansão do direito penal e é exatamente 

nesse cenário que os crimes de perigo abstrato se inserem 

e se legitimam, ao servirem de instrumento necessário à 

proteção dos interesses vitais da sociedade moderna. 

Contudo, esse modelo de incriminação não pode estar 

sujeito a uma massificação na sua utilização, devendo-se, 

ainda, preencher todas as suas exigências dogmáticas para 

que uma incriminação, seguindo tal modelo de perigosidade, 

possa ser considerada legítima.  

É preciso, portanto, corrigir os erros e sanar os 

problemas, e não simplesmente fulminar o modelo. Deve-se 

colocar o acento tônico da crítica justamente naquilo que se 

denomina de “expansão desrazoável ou ilegítima do direito 

penal moderno” (SILVA DIAS, 2008, p. 259), uma espécie de 

deformação e funcionalização do direito penal que deve ser 

evitada, porém não pode servir de justificativa para se 

eliminar da ordem jurídico-penal os delitos de perigo 

abstrato, em razão daquilo que representam como modelo 

de incriminação necessária à proteção de bens jurídicos e 

dos interesses atuais da nossa sociedade. 
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RESUMO 
O presente artigo reflete sobre a temática da transparência 
administrativa e as restrições de acesso à informação. 
Apresenta um breve panorama conceitual entre administração 
pública e gestão pública. Comenta sobre a atual política 
brasileira de transparência administrativa à luz da lei de acesso 
à informação ou lei da transparência. Cita alguns dispositivos 
legais que tratam da temática do sigilo ou da restrição de 
acesso. Revela a problemática na publicação de informações 
pessoais. Para tanto, faz um cotejo entre o posicionamento de 
parte da doutrina e a jurisprudência. Expõe a necessidade da 
tutela do direito à privacidade frente às novas tecnologias. 
Comenta regulamentações do Conselho Nacional de Justiça e 
do Conselho Nacional do Ministério Público, que instituem 
controles e regras para execução da Lei de Acesso à 
informação, respectivamente, no âmbito do Poder Judiciário e 
nos diversos Ramos do Ministério Público da União e nos 
Ministérios Públicos Estaduais. 

  
Palavras-chave: Transparência Administrativa. Lei de 
Acesso à Informação. Restrições. 

 
1 Introdução 

 A Constituição Democrática de 1988 e o 

ordenamento jurídico pátrio demonstram um conjunto de 

ferramentas e fundamentos legais que evoluíram por 

diversos estágios ao longo da história social brasileira, os 

                                                
* Assistente Ministerial da Procuradoria-Geral de Justiça / MPRN; 
Bacharel em Direito; Pós-graduado em Direito Administrativo e Gestão 
Pública; e-mail: leonidas_andrade@yahoo.com.br. 
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quais se encontram presentes e disponíveis para o acesso à 

informação, de modo a alavancar o desenvolvimento do 

processo democrático brasileiro, no fortalecimento das 

instituições públicas, da Gestão Pública e da política de 

transparência administrativa. 

Dessarte, o presente artigo é motivado pela 

necessidade constante de revigorar o processo democrático 

de acesso à informação, inclusive com o uso das novas 

tecnologias, e, fundamentalmente, pela importância de 

envolver a sociedade brasileira em suas várias relações, 

mormente, pela política nacional de transparência 

administrativa e da recente normatização sob a égide da Lei 

nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011 e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.724, com vigência a partir 

de 16 de maio de 2012, conhecida por Lei de Acesso à 

Informação ou Lei da Transparência Administrativa, que 

dispõe acerca da política de transparência e de acesso à 

informação pública no Brasil. 

Portanto, em que pese todo o escopo da recente Lei 

de Acesso à Informação, o foco central do trabalho é 

comentar especificamente sobre as restrições de acesso à 

informação dispostas na aludida lei, as hipóteses legais do 

sigilo e do segredo de justiça direcionados aos      

documentos públicos. 
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2 Política de transparência no Brasil e a 
participação popular 

 

A constitucionalização dos preceitos básicos do Direito 

Administrativo consagrados pela Constituição Federal        

de 1988 antecipa que a Administração Pública direta            

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Segundo ensina Di Pietro (2011, p. 50) o conceito de 

Administração Pública divide-se em dois sentidos, quais 

sejam: sentido objetivo, material ou funcional e em sentido 

subjetivo, formal ou orgânico. No sentido objetivo, qualifica a 

autora que a Administração Pública pode ser definida como 

a “atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, 

sob regime jurídico total ou parcialmente público, para a 

consecução dos interesses coletivos”. Em sentido subjetivo, 

conceitua a professora, como sendo o “conjunto de órgãos e 

de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da 

função administrativa do Estado".  

Discorrendo a respeito de Gestão Pública, com o fito 

de esboçar uma breve comparação à Administração Pública, 

com esteio nos ensinamentos de Santos (2006, p. 12), 

pode-se explicar que o gestor público possui poder de 

decisão, podendo opinar e decidir sobre assuntos jurídicos, 

técnicos, financeiros ou de conveniência e oportunidades 
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administrativas, de modo a agregar políticas sobre a 

matéria, e para um período de tempo específico. O ilustre 

professor complementa a explanação asseverando que  a 

“gestão pöblica è a mesma atividade administrativa 

vinculada à lei ou à norma técnica e à política, realizando 

funções administrativas em um determinado período de 

tempo”; e ainda, discorre que a natureza da gestão pöblica 

“è a de um mönus pöblico para quem a exerce, isto è, a de 

um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos 

bens, serviços e interesses da coletividade”. 

Nesse sentido, Di Pietro (2011, p. 64) enaltece que a 

Administração Pública se submete aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

administrativa, da publicidade e eficiência, conforme 

previsão constitucional encartada no art. 37, ressaltando-se 

que o princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos 

atos praticados pela Administração Pública, devendo-se 

observar as hipóteses de sigilo previstas em lei. 

Esses relevantes princípios consagrados pela Carta 

Magna são fundamentais  para se alcançar uma clara 

definição de interesse público e evidenciam a busca por 

uma Gestão Pública mais eficiente, expondo que não se 

trata mais de um privilégio exclusivo da própria 

Administração. Assim, enaltece-se a figura do cidadão 

participativo, com direito de atuar mais efetivamente das 

decisões, como destinatário da atuação e dos         

 

  

 



 

 
113

 

resultados das entidades e órgãos administrativos, e não 

somente como simples expectador distanciado do          

poder  (PEREIRA, 2008). 

A transparência administrativa fundamenta-se pela 

visibilidade da atuação e no uso do poder na gestão da 

coisa pública, se relacionando com a concepção de Estado 

Democrático de Direito.  Nas palavras doutrinárias de 

Silva (2010, p. 119), fazendo referência à Constituição 

Federal de 1988, expõe que: 

 
A democracia que o Estado Democrático de direito 
realiza há de ser um processo de convivência social 
numa sociedade livre, justa e solidárias (art. 3º, I), em 
que o poder emana do povo, e deve ser exercido em 
proveito do povo, diretamente ou por representantes 
eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque 
envolve a participação crescente do povo no 
processo decisório e na formação dos atos de 
governo [...]. (SILVA, 2010, p. 119).  

 

Dessa feita, transparência administrativa deve se 

agregar, além da publicidade de atos administrativos, com 

os motivos que orientaram a tomada de decisão, do 

planejamento e sua execução pelo Gestor Público, 

debruçando-se com o fato de que a transparência 

administrativa não se limita somente a ideia primária da 

publicidade dos atos da Administração Pública, devendo 

haver atenção aos princípios postulados na Constituição 

Federal, a fiscalização e avaliação estrutural e qualitativa do 
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conteúdo da informação disponibilizada ao povo (MARTINS 

JÚNIOR, 2010). 

Nesse diapasão, ainda assevera Martins Júnior (2010, 

p. 19) que, a partir das premissas basilares apontadas no 

parágrafo anterior, se pode apontar a existência no 

ordenamento jurídico pátrio do “princípio da transparência 

administrativa, composto pelos subprincípios da publicidade 

e da motivação dos atos da Administração Pública e da 

participação popular na gestão administrativa”, de forma a 

orientar as atividades da Gestão Pública. 

Dessarte, cabe destacar, com esteio nos 

ensinamentos de Martins Júnior (2010, p. 53), a explicação 

conceitual para transparência administrativa, em seus mais 

variados institutos, vejamos:  

 
O princípio da transparência administrativa colima, 
em apertada síntese, a preservação da visibilidade e 
do caráter público da gestão dos negócios públicos e 
a atribuição de legitimidade material à Administração 
Pública (além de juridicização, ética, conhecimento 
público, crítica, validade ou eficácia jurídica, defesa 
dos administrados e respeito aos seus direitos 
fundamentais, controle e fiscalização, convencimento, 
consenso, adesão, bom funcionamento, 
previsibilidade, segurança jurídica), sendo 
instrumental de suas finalidades os subprincípios da 
publicidade, motivação e participação popular. Seu 
reconhecimento proporciona a reformulação das 
relações entre Administração Pública e administrados 
e é sinal de ruptura com o seu tradicional modelo 
autoritário, hermético, isolado, unilateral, reservado e 
sigiloso. (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 53). 
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Em consonância a esse raciocínio, exsurge o recente 

dispositivo legal estatuído pela Lei de Acesso à Informação, 

assim denominada a Lei Federal nº 12.527, sancionada em 

18 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto nº 

7.724, vigendo a partir de 16 de maio de 2012, a qual   

dispõe sobre o direito constitucional do acesso à informação 

e esclarece à Sociedade acerca da transparência na    

gestão pública.  

O aludido instrumento legal, também conhecido por 

Lei da Transparência Administrativa, objetiva aprimorar a 

comunicação entre governo e cidadão para a caracterização 

de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, impondo 

aos três Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, incluído Ministério Público, Cortes de 

Contas, Órgãos, Instituições Públicas ou Entidades Privadas 

beneficiadas com recursos públicos, a adoção de medidas 

que promovam a integração do cidadão aos sistemas de 

transparências públicos brasileiros.  

A abertura oportunizada pela Lei de Acesso à 

Informação evidencia a participação do povo na tomada de 

decisões, permitindo um maior grau de correspondência 

entre as demandas sociais e as ações administrativas. 

Diante de tal esforço sob a égide do recente diploma legal, é 

patente e indispensável dar maior importância à publicidade 

das ações da Administração Pública, incrementando os 

níveis de informação e fiscalização.  
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Espera-se com a maior transparência administrativa, 

uma suficiente explicação dos motivos que orientam as 

decisões, criando-se uma maior visibilidade do governo 

perante a Sociedade no intuito de permite o maior grau de 

conhecimento dos atos da Administração Pública, e, se 

necessário, com a aceitação das legítimas e respectivas 

reações sociais aos atos administrativos imorais ou 

desproporcionais. 

Calhar lembrar, em linhas gerais, que a Constituição 

Federal de 1988, no tocante aos Direitos e Garantias 

Fundamentais, estabelece no artigo 5º, inciso XXXIII; bem 

como, no art. 37, § 3º, inciso II, e, no artigo 216, § 2º, que a 

gestão da documentação governamental da Administração 

Pública, deve franquear o acesso dos usuários a registros 

administrativos e a informações sobre atos de governo. 

Desse modo, para que todos tenham direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular,                

ou de interesse coletivo ou geral, obedecendo                   

aos prazos legais, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 

segurança da sociedade e do Estado. 

Com efeito, da atenciosa leitura da Lei da 

Transparência Administrativa, emerge-se que o Brasil 

regulamenta em sua plenitude os aludidos dispositivos 

constitucionais mencionados no parágrafo anterior, 

garantido ao cidadão brasileiro o exercício do direito à 
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informação, mesmo considerando a revogação total da Lei 

11.111, de 05 de maio de 2005, e a revogação parcial da Lei 

8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispunham sobre a 

política nacional de arquivos públicos e privados, pois, à 

época destas aludidas leis, o país já demonstrava 

providências em apresentar dispositivos legais, embora com 

omissões e inconsistências que regulamentassem acerca do 

acesso aos documentos públicos de interesse particular ou 

de interesse coletivo. 

O Governo Federal, em paralelo com o crescimento da 

Internet no país, disponibiliza informações na rede e oferece 

serviços ao cidadão, a exemplo do Portal Rede Governo 

(http://www.brasil.gov.br) e do Portal da Transparência 

(http://www.transparencia.gov.br), este lançado em 

novembro de 2004, através da iniciativa da        

Controladoria-Geral da União (CGU), no fito de assegurar a 

boa e correta aplicação dos recursos públicos, objetivando 

aumentar a transparência da gestão pública e o combate à 

corrupção no Brasil. 

O Portal da Transparência é um meio no qual o 

cidadão acompanha a execução financeira dos programas 

de governo federal, com o acesso a informações sobre os 

recursos públicos federais transferidos pelo Governo 

Federal aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, seja 

pela descentralização das ações do governo direcionadas 

ao cidadão ou pelas informações sobre os gastos realizados 
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pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação 

de obras e serviços. 

A vigência da Lei de Acesso à Informação reflete o 

compromisso do governo brasileiro em cumprir no plano 

internacional os compromissos assumidos quando da 

participação da Open Government Partnership (OGP)1 ou 

Parceira para Governo Aberto, promovendo iniciativas nas 

áreas de transparência pública dos atos governamentais, 

combate e prevenção à corrupção, participação social e no 

fomento de inovações e tecnologias que tornem o governo 

mais aberto e efetivo para participação cidadã nos 

processos decisórios. 

A legitimidade da Administração Pública se alicerça na 

participação popular, consoante Bonavides (2003, p. 51), 

“não há democracia sem participação”, o povo è sujeito  

ativo e passivo de todo o processo da democracia, mediante 

a qual se governam as sociedades livres e que a 

participação do povo ocupa um lugar decisivo na formulação 

do conceito de democracia.  

                                                
1
  Open Government Partnership (OGP) ou Parceria para Governo Aberto 

é uma iniciativa internacional que tem o objetivo de assegurar 
compromissos concretos de governos nas áreas de promoção da 
transparência, luta contra a corrupção, participação social e de fomento 
ao desenvolvimento de novas tecnologias, de maneira a tornar os 
governos mais abertos, efetivos e responsáveis. A ideia de criação da 
OGP foi lançada pelo presidente Obama em setembro de 2010, na 65ª 
Assembleia Geral da ONU. O Brasil foi o primeiro país convidado para a 
Parceria, participando da OGP desde setembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.cgu.gov.br >. Acesso em 06 jun. 2012. 
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O acesso à informação prestigia que a sociedade e o 

cidadão participem das decisões de políticas públicas e 

auxiliem no combate e controle da corrupção, ou seja, “o 

acesso às informações públicas é também imprescindível 

para uma prática mais dialógica e interativa da definição e 

da deliberação de políticas pöblicas” (FREY et. al., 2002).  

À luz do parágrafo único, do art. 1º da Constituição 

Pátria, o propósito da participação popular no processo 

democrático, fundamenta-se que “todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos [...]”. 

Assim, com respaldo constitucional, depreende-se que a 

moderna Gestão Pública deve estimular à transparência 

pública, com a ampliação da divulgação das ações 

governamentais, contribuindo para o fortalecimento da 

democracia, prestigiando as noções de cidadania.     

Contudo, no exercício do controle social, é fundamental que 

o cidadão conheça seus direitos, deveres e as leis que 

garantam à cidadania.   

A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 

2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

apregoa a participação popular na Administração Pública e 

refere-se à transparência, ao controle e à fiscalização, 

dispondo regras e procedimentos para a confecção e 

divulgação de relatórios e demonstrativos de finanças 

públicas. Assim, visando a permitir ao cidadão avaliar por 

meio da informação disponibilizada em relatórios, o grau de 
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sucesso obtido pela Gestão Pública, passando pelo 

incentivo à participação popular e ao controle social, pela 

realização de audiências públicas durante a elaboração e o 

curso da execução dos planos, da lei de diretrizes 

orçamentárias e dos orçamentos. Deve a divulgação dos 

feitos ser disponibilizada em meios eletrônicos, em veículos 

de comunicação de amplo acesso, inclusive a Internet. 

 
3 Direitos e restrições de acesso à informação pública 

 

É sabido que ao longo da história da humanidade o 

acesso à informação e suas formas de armazenamento 

foram evoluindo. Basta lembrar que na Idade Média as 

bibliotecas dos mosteiros eram os principais locais de 

repositório do acervo patrimonial, quando o conhecimento 

era de poucos e em sua maioria restrito à Igreja. Na Idade 

Moderna, em virtude do surgimento da imprensa, 

começaram a confecção em série dos livros, e surgiram os 

jornais, massificando um pouco mais o acesso a informação 

e ao conhecimento. Perfazendo um salto cronológico na 

história até os dias atuais, é notório que no século XX 

surgiram os meios de comunicação de massa (televisão, 

rádio), telefonia móvel, as ferramentas digitais e a Internet, 

seguindo até os atuais patamares de desenvolvimento. 

Assim, constata-se que a humanidade alcançou o 

hodierno estado de conhecimento em razão do seu 
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desenvolvimento cultural e tecnológico, bem como a sua 

capacidade intelectual de elaborar e transmitir informações. 

No tocante a criação dos dispositivos e institutos 

legais, quando considerados os compromissos assumidos 

na proteção ao direito de informação, sobretudo, em 

diversos tratados e convenções internacionais, haja vista, 

por exemplo, o estatuído no artigo 19 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que assim dispõe:      

“Todo ser humano tem direi to à liberdade de opinião e 

expressão; este direito inclui a liberdade de, sem 

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e idéias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras”. 

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,2 

a Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de 

Expressão3 e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos4 são exemplos de institutos internacionais que 

tratam da proteção ao direito de informação. 

A Lei de Acesso à  Informação, conforme disposição do 

artigo 6º, também determina caber aos órgãos e entidades 

do poder público, observadas as normas e procedimentos 

                                                
2 Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção. 
 

3
 Adotada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em sua 

108ª Sessão Regular, 19 de outubro de 2000. Disponível em: 
<http://www.iachr.org/declaration.htm>.  
4
 Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos. 
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específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da 

informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação; e ainda, a proteção da informação, garantindo-

se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e a 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 

observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade 

e eventual restrição de acesso.  

Consoante redação do artigo 8º, da Lei de Acesso à 

Informação, a Administração Pública brasileira deve também 

garantir, inclusive pela Internet, disponibilidade, 

autenticidade e a integridade da informação, de modo que a 

informação disponível seja aquela que pode ser obtida 

mediante simples requerimento, reduzindo perdas para as 

instituições, organizações e para a sociedade, considerando 

que a informação autêntica é aquela que não foi deturpada e 

que retrata a realidade dos fatos, sendo, por fim, 

estabelecido que informação com integridade seja a 

informação completa, plena, sem faltar dados.  

A atual política da transparência administrativa na 

gestão pública traz à baila o conflito entre publicidade e 

sigilo no âmbito da Administração Pública e nos serviços e 

instrumentos colocados à disposição dos administrados. Na 

vertente de tal polêmica, Martins Júnior (2010, p. 155) aduz 

que “outrora, a regra era o sigilo e a publicidade a exceção, 

ambiente alterado com a fixação dos pilares do Estado 

Democrático de Direito”.  
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Burilando o raciocínio, o citado catedrático ensina que 

no ordenamento jurídico pátrio ocorrem restrições à 

publicidade dos atos da Administração Pública, com 

aplicação e interpretação estrita, que garanta o princípio da 

transparência com a proteção a outros valores 

constitucionais, e que o modelo democrático-jurídico do 

Estado que prestigia a transparência administrativa mais 

apropriada a denominação da existência de                 

círculos de publicidade restrita e não de sigilo, informada 

pelo interesse público e pelo interesse individual. (MARTINS 

JÚNIOR, 2010). 

Nessa esteira, Medauar (2011, p. 135), tratando 

acerca do princípio da publicidade, aduz que “o tema da 

transparência ou visibilidade, também tratado como 

publicidade da atuação administrativa, encontra-se 

associado à reivindicação geral de democracia 

demonstrativa”, alinhado ao preconizado pela Constituição 

Federal, com “tendência de publicidade ampla a reger as 

atividades da Administração, invertendo a regra do segredo 

e do oculto que predominava”.   

A Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIII, 

reconhece a todos o direito de receber, dos órgãos públicos, 

informações do seu interesse particular ou de interesse 

coletivo ou geral. No entanto, a própria Constituição Federal 

e o ordenamento do direito pátrio, contemplam ressalvas e 

restrições à publicidade com a finalidade de garantir o 
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princípio da transparência e de proteção a outros valores 

constitucionalmente tutelados.  

Na Carta Magna, tais ressalvas ao direito fundamental 

de acesso à informação e ao dever de publicidade são 

contempladas nas exceções dispostas no artigo 5º, incisos 

X, XIV, XXXIII e LX, num elenco de situações que 

congregam a proteção do individuo com a tutela da 

intimidade e a privacidade, o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional.  

Há também outros desdobramentos, no tocante a 

tutela da privacidade (artigo 5º, X, da CF) que decorrem o 

sigilo bancário e fiscal, conforme a Lei nº 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, alterada pela Lei Complementar nº 104,10 

de janeiro de 2001, que dispõe sobre o Sistema Tributário 

Nacional, bem como a Lei Complementar nº 105, de 10 de 

janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de 

instituições financeiras.  

Em regra geral, prepondera o interesse público da 

transparência e da ampla publicidade, mitigado somente 

quando há informações consideradas imprescindíveis à 

segurança do Estado e da sociedade e exigibilidade do 

interesse social. 

A imprescindibilidade da informação à segurança do 

Estado pode ser considerada aquela cujo sigilo se impõe, 

mesmo que temporária, de modo que a publicidade poderia 

causar danos à segurança do povo ou à defesa do próprio 
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Estado, no que atine a segurança pública, a política 

monetária, a defesa nacional ou até na vigência do estado 

de sítio, artigo 139, inciso III, da Constituição Federal. 

Nessa seara, o artigo 23 da Lei de Transparência trata 

da imprescindibilidade da informação à segurança da 

sociedade ou do Estado, vejamos: 

 
Art. 23. São consideradas imprescindíveis à 
segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, 
passíveis de classificação as informações cuja 
divulgação ou acesso irrestrito possam:  
I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 
integridade do território nacional;  
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de 
negociações ou as relações internacionais do País, 
ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso 
por outros Estados e organismos internacionais;  
III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da 
população;  
IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, 
econômica ou monetária do País;  
V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 
estratégicos das Forças Armadas;  
VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa 
e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim 
como a sistemas, bens, instalações ou áreas de 
interesse estratégico nacional;  
VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de 
altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 
familiares; ou  
VIII - comprometer atividades de inteligência, bem 
como de investigação ou fiscalização em andamento, 
relacionadas com a prevenção ou repressão de 
infrações. (Grifos nossos). 

 

Ademais, o artigo 24 da lei da transparência, 

acrescenta que a informação em poder dos órgãos e 
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entidades públicas deve conter a determinação dos prazos 

máximos de restrição de acesso a partir da data de sua 

produção, podendo ser classificada em: I - ultrassecreta: 25 

(vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - 

reservada: 5 (cinco) anos. A graduação do documento ou 

informação deverá observar o seu teor e razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado. 

A classificação da informação em qualquer grau de sigilo 

deverá conter a indicação do prazo de sigilo, contado em 

anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo 

final, conforme redação do artigo 28, inciso III.  

Da simples leitura dos citados dispositivos legais, 

depreende-se que há mitigação da publicidade dos atos, 

quando possam ocorrer prejuízos à moralidade ou à 

eficiência da ação administrativa, devendo a 

confidencialidade ser mantida até o alcance do resultado 

pretendido, ou seja, o sigilo perdura enquanto houver a 

potencialidade de risco ao bem jurídico tutelado.  Na mesma 

vertente, Martins Jönior (2010, p. 170) defende que “na 

compreensão da exigência do interesse social, entende-se o 

interesse público primário, inclusive da eficiência e da 

moralidade da ação administrativa”. 

Corroborando no entendimento para aplicação do 

interesse social na Administração Pública e no escólio 

doutrinário de Medauar (2011, p. 136), inferi-se que o 

“princípio da eficiência determina que a Administração deve 
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agir, de modo rápido e preciso, para produzir resultados que 

satisfaçam as necessidades da população”.  A doutrinadora 

afirma que o princípio da eficiência deve se conciliar com o 

princípio da legalidade, que a Administração Pública atue 

com eficiência, dentro da legalidade e respeitando todas as 

normas do ordenamento jurídico. 

O interesse social em preservar temporariamente o 

sigilo ou a restrição de acesso ainda pode ser exemplificado 

quando da apuração de infrações disciplinares cometidas 

por servidores públicos, na instauração de procedimento 

administrativo; nas denúncias de irregularidades 

averiguadas pelos Tribunais de Contas até comprovação de 

procedência; nos procedimentos licitatórios, quanto ao 

conteúdo das propostas até a respectiva abertura (artigo 3º, 

§ 3º, da Lei nº 8.666/93), primando pela garantia da 

competitividade; na adoção de medidas econômicas ou 

políticas, que, com efeito, a divulgação poderia influenciar o 

mercado, alterando preços e serviços; na guarda de 

segredos industriais; e, conforme Lei Federal nº 9.807/99, na 

organização e manutenção de programas especiais de 

proteção a vítimas e a testemunhas coagidas ou ameaçadas 

(MARTINS JUNIOR, 2010). 

Outra hipótese legal que tempera a restrição de 

acesso é tratada na Lei Federal nº 9.883, de 7 de dezembro 

de 1999, que institui o Sistema Brasileiro de Inteligência e 

criou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), 
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estabelecendo normas para o fornecimento de informações 

ou documentos das atividades desenvolvidas na custódia da 

ABIN, prevendo a exclusão de publicidade quando o sigilo 

for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

O aludido dispositivo legal declara configurado o 

interesse público, em se tratando de procedimento judicial, 

de modo que qualquer investigação tramite com restrição de 

acesso, e ainda, prescreve o dever de preservação do sigilo 

na recepção de documentos ou informações fornecidos, sob 

pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.  

Na mesma esteira da temática sobre sigilo ou restrição 

de acesso, deve ser lembrada a Lei Federal nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal e impõe 

obediência a alguns princípios de modo que se cumpra o 

direito de informação, impondo à Administração Pública 

obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência, devendo-se ressalvar que os 

dados e documentos de terceiros são protegidos por sigilo 

ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.  

Nesse diapasão, a Lei Federal nº 8.159/91, já 

dispunha sobre a política nacional de arquivos públicos e 

privados, prescrevendo que o direito à informação é 

obrigação dos órgãos públicos, a fim de prestar informações 
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a qualquer pessoa, de seu interesse particular, coletivo ou 

geral, armazenadas em documentos e nos arquivos 

públicos, sendo ressalvadas as hipóteses de sigilo à 

segurança da sociedade e do Estado. 

Dessarte, à luz da apresentação de tais pressupostos 

legais, depreende-se que, em regra, qualquer informação, 

dado, documento, processo, contrato ou ato da 

Administração Pública é de acesso público, sendo garantido 

a qualquer pessoa seu conhecimento irrestrito, exceto para 

os assuntos dotados de publicidade limitada.  

Enfatizando esse entendimento, o artigo 21 da Lei de 

Acesso â Informação dispõe que “não poderá ser negado 

acesso à informação necessária à tutela judicial ou 

administrativa de direitos fundamentais”. O parágrafo önico 

do mesmo dispositivo expõe que “as informações ou 

documentos que versem sobre condutas que impliquem 

violação dos direitos humanos praticada por agentes 

públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão 

ser objeto de restrição de acesso”. 

Nesse passo, no cenário que se amolda, pode ocorrer 

conflito entre o direito individual ao sigilo, que protege a 

intimidade do servidor público, e o interesse público, tal 

como o direito de acesso a informação e de fiscalização 

exercida pela Sociedade. 

Dessa feita, vislumbra-se a necessidade da 

Administração Pública invocar regras de necessidade que 
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exigem observância da aplicação de mecanismos 

apropriados e adequados à realização do interesse público, 

com avaliação contínua da proporcionalidade da medida 

tomada em relação ao fim a atingir, sobretudo, para tutelar o 

direito à intimidade e resolver o conflito da divulgação de 

informações privadas do servidor público em confronto com 

o interesse público. 

 
4 Publicações de informações pessoais  

 
 O acesso fácil às informações governamentais é pré-

condição à criação de um ambiente transparente fomentador 

da confiança nos governos ou no próprio processo político, 

viabilizando a participação popular na Administração Pública 

nas decisões das políticas públicas.  A transparência na 

aplicação dos recursos públicos e de outras informações é 

fundamental para que a sociedade possa cobrar     

resultados e criticar omissões de seus governantes e 

representantes políticos. 

Insta considerar, que a própria Constituição Federal 

expressa preceitos que confirmam ou restringem o princípio 

da publicidade, tutelando a intimidade ou o interesse social 

(art. 5º, LX); o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional (art. 5, XIV) e quando o sigilo da 

informação seja imprescindível à segurança da sociedade e 

do estado (art. 5º XXXIII), entre outros. 
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Com efeito, merece atenção o tratamento disposto no 

artigo 31 da Lei da Transparência Administrativa, expondo 

que “o tratamento das informações pessoais deve ser feito 

de forma transparente e com respeito à intimidade, vida 

privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 

liberdades e garantias individuais”.  

A Lei da Transparência também estabelece que a 

informação pessoal relativa à vida privada, honra e imagem 

de pessoa tenha seu acesso restrito, independentemente de 

classificação de sigilo pelo prazo máximo de 100 (cem) anos 

a contar da sua data de produção, e ainda, não podendo ser 

invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração 

de irregularidades onde o titular das informações esteja 

envolvido ou em ações voltadas à recuperação de fatos 

históricos de maior relevância. 

Contudo, vem à baila a transparência estipendial 

prevista na Constituição Federal (art. 39, § 6º), a qual 

estabelece que “os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e 

da remuneração dos cargos e empregos pöblicos”, 

notadamente, após o respaldo disposto no artigo 7º, § 3º, 

inciso VI, do Decreto nº 7.774/2012, expressa o dever dos 

órgãos e entidades disponibilizar, independente de 

requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de 

informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas, inclusive remuneração e subsídio 
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recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função 

e emprego público, quaisquer  vantagens pecuniárias, bem 

como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que 

estiverem na ativa, de maneira individualizada. 

Tendo em vista que se trata de saída e gasto de 

dinheiro público, Martins Júnior (2010, p. 259) preconiza que 

a Administração Pública se vincula a mais ampla 

publicidade, “não havendo como o poder pöblico negar 

informação sobre os subsídios ou vencimentos pagos a 

servidor pöblico”. 

Insta trazer à baila manifestação do Supremo Tribunal 

Federal acerca da divulgação na Internet dos vencimentos 

pagos a servidor público, seguem julgados5: 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, 
DE INFORMAÇÕES ALUSIVAS A SERVIDORES 
PÚBLICOS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS 
CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE 
ATOS ESTATAIS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
ADMINISTRATIVA. PRIVACIDADE, INTIMIDADE E 
SEGURANÇA DE SERVIDORES PÚBLICOS. Possui 
repercussão geral a questão constitucional atinente à 
divulgação, em sítio eletrônico oficial, de informações 
alusivas a servidores públicos. 
Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de 
repercussão geral da questão constitucional 
suscitada, vencidos os Ministros Marco Aurélio e 
Celso de Mello, mas, no mérito, não reafirmou a 
jurisprudência dominante sobre a matéria, que será 
submetida a posterior julgamento. Não se 

                                                
5
 Seguem outros julgados do STF -  Suspensão de Segurança - SS 3.902 

– AgR; Suspensão de Liminar - SL 630 / RS e SL 623/DF.  
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manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Joaquim 
Barbosa e Cármen Lúcia. Rel. Min. AYRES BRITT O 
(STF – ARE 65277 RG/SP – Dje-071 – Public. 
12/04/2012). (Grifos nossos). 

 
DECISÃO (Referente à Petição nº 0073431): (...) 
Decisões que suspenderam o ato de divulgação 
nominal da remuneração bruta mensal de cada 
servidor municipal, em sítio eletrônico na Internet, 
denominado “De Olho nas Contas”, de domínio da 
municipalidade. 4. Pois bem, tudo começou quando o 
Município de São Paulo, com base na Lei Municipal 
nº 14.720/08 e no Decreto regulamentador nº 
50.070/2008, determinou a divulgação, no sítio 
eletrônico da prefeitura, de lista nominal de todos os 
servidores públicos municipais, qualificados pelo 
nome completo, cargos efetivos, cargos em 
comissão, remuneração bruta do mês, unidades de 
lotação, endereço completo e jornada de trabalho. (...) 
8. Ato contínuo, os impetrantes das seguranças 
suspensas interpuseram agravo regimental. (...) 
Carregando nas tintas de ameaça à segurança 
pessoal do servidor, afirmaram que a divulgação de 
lista com os nomes completos, cargos-base, cargos 
em comissão, remunerações brutas e unidades de 
lotação dos servidores, aliada a uma simples 
pesquisa em ferramentas de busca na internet 
(Google) e em sítios de companhias telefônicas, 
“permite que em poucos minutos qualquer pessoa 
elabore uma ficha completa com os dados pessoais e 
financeiros do servidor” (fls. 159).  
(...) 14. De saída, percebe-se claramente que se está 
diante de um conflito aparente de normas 
constitucionais cuja solução passa pela exata 
compreensão dos valores consagrados nos princípios 
aplicados ao caso, tantas vezes referidos ao longo 
desta decisão. Se, por um lado, temos o princípio da 
moralidade e o princípio da publicidade (sendo ambos 
dedutíveis do princípio republicano - res publica); de 
outra banda, temos o risco de violação à intimidade, à 
vida privada, ao sigilo de dados e ao direito à 
segurança, princípios que desautorizariam a 



 

 
134

 

divulgação tal como pretendida pela Administração 
municipal. (...) 
17. De outra vertente, a situação dos servidores 
públicos cai sob a regência da 1ª parte do inciso 
XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração 
bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgãos 
de sua formal lotação, tudo é constitutivo de 
informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-
se, portanto, a divulgação oficial. Sem que sua 
intimidade, vida privada e segurança pessoal e 
familiar se encaixem nas exceções de que trata a 
parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional 
(inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão 
em jogo nem a segurança do Estado nem a 
segurança do conjunto da sociedade. (...)  
19. Por tudo quanto posto, e sem prejuízo de uma 
análise mais detida do tema quando do julgamento 
definitivo da Suspensão de Segurança, defiro o 
pedido de aditamento. (...) 

 
(STF, SS 3902 / SP – São Paulo, Rel. Min. Cesar 
Peluso, Decisão: Min. AYRES BRITTO, 01/03/2011, 
DJe – 045 de 10/03/2011). (Grifos nossos). 

 
Noutro pórtico, ao postular sobre o direito à vida e do 

direito à privacidade, no cotejo entre privacidade e 

informática, Silva (2011, p. 209) assevera o seguinte:  

 
O intenso desenvolvimento de complexa rede de 
fichários eletrônicos, especialmente sobre dados 
pessoais, constitui poderosa ameaça à privacidade 
das pessoas. O amplo sistema de informações 
computadorizados gera um processo de 
esquadrinhamento das pessoas, que ficam com sua 
individualidade inteiramente devassada. O perigo é 
tão maior quanto mais a utilização da informática 
facilita a interconexão de fichários com a 
possibilidade de formar grandes bancos de dados que 
desvendem a vida dos indivíduos, sem sua 
autorização e até sem seu conhecimento. 
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Nessa seara, exsurge as regulamentações do 

Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Poder 

Judiciário, notadamente por meio da Resolução nº 102, de 

15 de dezembro de 2009, recentemente alterada pela 

Resolução nº 151, de 05 de julho de 2012, para dispor sobre 

a divulgação das remunerações, diárias, indenizações e 

quaisquer outras verbas pagas aos membros da 

magistratura e aos servidores a qualquer título, 

colaboradores e colaboradores eventuais ou deles 

descontadas, com identificação nominal do beneficiário e da 

unidade na qual efetivamente presta os seus serviços. 

Sobre o tema em comento, recentemente o Conselho 

Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução nº 

89, de 28 de agosto de 2012, também instituiu controles e 

regras para execução da Lei de Acesso à informação, no 

âmbito dos diversos Ramos do Ministério Público da União e 

nos Ministérios Públicos Estaduais.  

Nesse diapasão, depreende-se que ainda não há um 

consenso na doutrina ou na jurisprudência dominante, que 

ofereça uma solução segura e equânime à temática da 

Transparência Administrativa e suas Restrições de Acesso.  

Percebe-se, ainda, que o amplo desenvolvimento da 

Internet e as disponibilizações de informações nos sítios 

eletrônicos institucionais e governamentais, possibilitam 

formar um imenso banco de dados que descortinam a vida 

dos indivíduos, especialmente sobre o nome completo dos 
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servidores públicos, com alguns dados pessoais, cadastrais 

e financeiros, podendo constituir poderosa ameaça à 

privacidade das pessoas, mormente, se os Órgãos Públicos 

não utilizarem mecanismos que reforcem a segurança das 

informações e dos dados disponibilizados. 

 

5 Considerações finais 

 

A busca pela Transparência Administrativa é um tema 

fundamental para auxiliar no combate a corrupção na vida 

pública e que perpassa muitos desafios, mormente, se 

considerada as transformações socioculturais em curso, a 

legislação vigente, as políticas de informação propostas, os 

novos desafios surgidos com a utilização maciça das novas 

tecnologias e a divulgação cogente e transparente dos atos 

administrativos na Rede Mundial de Computadores, 

inclusive remuneratórias.  

 A Administração Pública brasileira vivencia um novo 

cenário de abertura informacional, onde as publicações 

deverão ser geridas de forma transparente,          

ressalvadas algumas informações que poderão contar com 

restrições de acesso. 

 O propósito da reforma na Administração Pública 

surge para melhorar a qualidade da prestação do serviço 

público, de modo a possibilitar o aprendizado social da 

cidadania, a promoção da pessoa humana e do seu 
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desenvolvimento integral de liberdade, garantindo os direitos 

do cidadão tutelados na Carta Magna. 

 Ao logo do presente trabalho se defende que as 

instituições públicas devem ser avaliadas pelos usuários e 

pela participação popular, com constante controle social, de 

modo que a Administração Pública, no exercício das 

atividades de gestão, respeite minimamente os preceitos 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Tais  princípios fornecem guarida à 

gestão participativa e transparente, sendo necessário que a 

Administração Pública adote mecanismos que tutelem o 

direito à privacidade e a segurança dos dados 

disponibilizados, de modo a prevenir os crimes digitais, as 

fraudes eletrônicas ou a atuação de estelionatários. 

 Portanto, nesse contexto, o uso da internet, da 

comunicação e das mídias eletrônicas, instrumentaliza e cria 

mecanismos para que o cidadão e a sociedade exercitem o 

controle social, sobretudo, no combate à corrupção, 

fiscalizando a aplicação dos recursos e participando na 

adoção de políticas públicas que apresentem resultados às 

necessidades e aos interesses da população.                

Assim, a solução do tema Transparência Administrativa ou 

de suas restrições de acesso não se encontra 

necessariamente na lei, mas na educação, na ética e na 

efetiva participação popular. 
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RESUMO 
O presente trabalho evidencia uma crítica ao monismo jurídico e, 
por conseguinte, à visão clássica do Estado Nacional como 
unidade de poder e de produção do Direito, em torno do qual se 
admite um único sistema jurídico. Procura identificar espaços de 
juridicidade outros, admitidos ou não pelo sistema oficial, a fim de 
rediscutir a concepção de cidadania no mundo globalizado. O 
tema é por demais atual, haja vista as recentes manifestações 
sociais no Brasil, que já apresentam expressivos resultados no 
combate à corrupção. A partir do reconhecimento desses espaços 
e de algumas práticas alternativas de produção jurídica e 
resolução de conflitos, como as que levaram, no Brasil, ao 
reconhecimento de novos direitos e ao debate sobre as políticas 
públicas associadas a direitos fundamentais; à admissão, em 
Moçambique, de um modelo de justiça comunitária, a partir de um 
direito costumeiro; e, também, aos embates na Europa pelo 
reconhecimento dos imigrantes irregulares como sujeitos de 
direito, passa-se a identificar os novos contornos do pluralismo 
jurídico num mundo globalizado que, ao mesmo tempo, é 
influenciado por práticas sociais historicamente determinadas, a 
fim de investigar os reflexos deste novo pluralismo jurídico na 
compreensão atual da cidadania. 
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1 Introdução 

  

 Um estudo que se destina a colocar em foco uma 

compreensão mais larga de cidadania num mundo 

globalizado, como se pretende no presente texto, há de 

reconhecer, num primeiro momento, a existência de 

inúmeras manifestações, no âmbito estatal, fora dele e até 

acima dele, de formas cada vez mais apuradas de regulação 

jurídica. É fato inegável que já está superada a concepção 

monista do Direito, ainda que a mesma tenha sido defendida 

por expoentes da envergadura de Hobbes, Locke, Weber e 

Kelsen em um momento histórico diferenciado, em que se 

afirmava um modelo de Estado Liberal, todo moldado à luz 

da cultura da nação, da soberania do Estado, compreendido 

esse como Estado-Nação. 

 Diante dos impactos da globalização neoliberal, não 

é mais possível sequer pensar no Estado Nacional como 

único ambiente de produção do Direito e como único espaço 

de resolução de conflitos. Basta olhar para as empresas 

transnacionais e entidades supranacionais – Organização 

Mundial do Comércio (OMC), Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional (FMI), dentre outras –, ainda que 

bastante comprometidas com a lógica do mercado (Lex 

Mercatoria), para perceber a influência de tais entidades nos 

sistemas jurídicos nacionais, já que possuem força 

suficiente para impor, por cima das fronteiras e da soberania 
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estatal, regras que, acaso não seguidas e internalizadas, 

afastem os países dos trilhos do mundo globalizado. É o que 

acontece, por exemplo, com a normativa de 

desenvolvimento da OMC e do Banco Mundial, que são 

transplantados do seu lugar de origem até outros países, 

constituindo, nos países de recepção, um verdadeiro         

direito transnacionalizado. 

 Mesmo dentro do ambiente dos Estados Nacionais, 

também existem manifestações cada vez mais sofisticadas 

de práticas alternativas de regulação de conflitos e produção 

de Direito (pluralismo jurídico). Tais espaços de juridicidade, 

total ou parcialmente autônomos em relação ao Estado, 

como os produzidos pela ação de movimentos sociais, 

entidades religiosas, ou ainda os espaços ignorados ou 

proibidos pelo Direito, como os existentes em ambientes 

específicos dominados pela criminalidade organizada, não 

podem passar despercebidos ao exame do estudioso e, 

certamente, terão decisiva influência na visão que se deve 

construir de cidadania no momento atual. 

 O Brasil, a partir das recentes manifestações 

populares, em que milhares de pessoas foram às ruas 

reivindicar direitos e combater práticas políticas espúrias, 

tem dado mostras cabais do papel desses novos espaços 

de juridicidade, ainda pouco compreendidos. 

 Tais movimentos sociais que pululam em várias partes 

do Brasil já produzem resultados evidentes na esfera dos 
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três poderes republicanos. O legislativo rechaçou a Proposta 

de Emenda Constitucional nº 37, a PEC 37, conhecida na 

sociedade como PEC DA IMPUNIDADE, que retirava o 

poder de investigação do Ministério Público Brasileiro, além 

de ter incluído crimes ligados à corrupção como hediondos. 

 O Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal 

Federal, antecipou medida que resultou na prisão de um 

Deputado por corrupção, sem contar o Poder Executivo que 

reduziu tarifas de transporte público e tem anunciado uma 

série de medidas para melhorar as políticas de saúde no 

Brasil. 

 Diante desse contexto, o presente trabalho parte da 

compreensão atual do pluralismo jurídico, identificando suas 

nuances e características em tempos de globalização. 

Fixadas essas premissas iniciais, passa-se ao estudo de 

algumas manifestações pontuais de pluralismo jurídico. 

 Destaca-se, por exemplo, a ação dos movimentos 

sociais no Brasil e na América Latina na direção das 

políticas públicas essenciais à efetivação de direitos 

fundamentais. Também será examinada a problemática da 

justiça comunitária e o reconhecimento oficial das 

autoridades tradicionais em Moçambique, bem como a 

questão social e o espaço de juridicidade estabelecido em 

torno dos imigrantes irregulares na Europa. 

 O exame, ainda que pontual, de algumas 

manifestações do pluralismo jurídico permite identificar 
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elementos essenciais para a construção da concepção de 

cidadania em tempos de complexidade social e de 

globalização. É o que se pretende com o presente ensaio. 

 

2 O novo pluralismo jurídico 

 
 O Direito estatal, a partir do momento em que se 

torna claro aos olhos do estudioso mais atento, é percebido 

como uma pequena parte do mar do Direito. Não há maiores 

dificuldades em compreender o pluralismo jurídico em sua 

feição mais nova, afastando-se, por completo, da concepção 

monista do Direito que tanto influenciou o Estado Moderno, 

já que o Direito e a Política não se resumem ao        

ambiente estatal.1  

 Autores atuais como Santos, Gomes e Duarte 

afirmam categoricamente a necessidade de construção, até 

mesmo na via judicial, de soluções que transcendam o 

Estado e caminhem para o que se tem designado por 

transnacionalismo jurídico.  

 Segundo esses autores, está posto o desafio de  

 
[...] repolitizar o direito, superando a concepção deste 
como direito do Estado e da política como política 

                                                
1
 Mesmo os autores clássicos reconhecem a existência de várias ordens 

jurídicas que precisam conviver. Bobbio (1999), por exemplo, identifica 
ordenamentos: a) acima do Estado (ordenamento internacional); b) abaixo 
do Estado (ordenamentos sociais de associações, sindicatos, partidos, 
igrejas etc.); c) ao lado do Estado (o da Igreja Católica); e, d) contra o 
Estado (de organizações criminosas, seitas secretas etc.).  
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estatal, o que implica pensar na capacidade 
transformadora do direito para além do que é 
politicamente legitimado pelo Estado. A teoria 
sociojurídica deve, pois, ter presente diferentes 
escalas de acção, bem como atender a redes 
comunitárias diversas e a poderes e autoridades 
concorrentes. (SANTOS; GOMES; DUARTE,       
2009, p. 5). 

 

 É importante, portanto, para identificar o novo 

pluralismo jurídico, perceber a existência de vários centros 

de poder político e de produção jurídica, estes total ou 

parcialmente autônomos em relação ao Estado, inseridos no 

seio da sociedade civil, ante sua complexidade natural, ou 

mesmo como resultado de contextos globais e dos 

processos de globalização. Por isso que se afirma, em 

relação às práticas sociais e jurídicas, na esteira de Barbero 

Gonzalez, que o   

 

[...] pluralismo jurídico defiende teórica y empíricamente la 
existencia de más de una realidad jurídica compuesta por 
campos sociales (semi) autônomos (Moore 1973, Griffiths 
1986) y heterogêneos donde se desarrollan múltiples 
formas de prácticas jurídicas. (BARBERO GONZÁLEZ, 

2013).
2
 

 

 Em verdade, o novo pluralismo jurídico, dentro de 

uma compreensão histórica – absolutamente necessária 

para uma percepção correta da realidade atual –, é um 

                                                
2 Disponível em:  
<http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/3_Participacion/2_Iker-
Barbero.pdf>.  Acesso em: 20 jun. 2013.  p. 1.  
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passo a mais em relação ao pluralismo jurídico clássico. De 

início, o estudo do pluralismo se circunscrevia a 

investigações empíricas de contextos coloniais, buscando 

confrontar os sistemas jurídicos importados das metrópoles 

européias com o direito nativo dos povos colonizados (da 

África e Oceania), frequentemente não escritos, e, a partir 

daí, percebendo-se a eficácia e vigência de um direito, 

notadamente privado, baseado nos usos e costumes locais, 

ao menos enquanto não afrontassem os princípios e valores 

do Direito do colonizador.3  

 Atualmente, a percepção é diversa. O novo 

pluralismo jurídico não se circunscreve ao exame da 

convivência de ordens jurídicas diversas, consideradas em 

sua totalidade, num mesmo espaço social. Na verdade, é 

mais do que isso, pois não é peculiaridade de contextos 

marcados pela presença da colonização européia, mas 

disseminado em todos os cantos do mundo. 

 O novo pluralismo jurídico reconhece a existência de 

diversos modelos de regulação jurídica, que coexistem e 

convivem, em todos os tipos de sociedades, de modo que 

sempre existirá espaços de produção jurídica e regulação de 

conflitos estranhos ao Estado, mais ou menos autônomos 

                                                
3
 A esse respeito, conferir Iker Barbero Gonzalez, em sua tese de 

doutorado intitulada “Hacia modelos alternativos de ciudadanía: un 
análisis sócio-jurídico del movimiento Sinpapeles”, apresentada â 
Universidad del País Vasco, disponível em:  
<http://Idei.ugr.es/cddi/uploads/tesis/BarberoGonzales2010.pdf>. Acesso 
em: 20 jun. 2013. p. 56-58.  
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em relação ao ente estatal. Por essa razão, Wolkmer  (1997, 

p. 195) concebe o pluralismo jurídico como  

 

[...] a multiplicidade de práticas jurídicas existentes 
num mesmo espaço sócio-político, interagidas por 
conflitos ou consensos, podendo ser ou não oficiais e 
tendo sua razão de ser nas necessidades 
existenciais, materiais e culturais. 

 

 Todas as sociedades, portanto, seja nos espaços 

privados (doméstico, familiar, comercial etc.), ou públicos 

(do Estado), ou mesmo no âmbito mundial, por sua 

complexidade e interação no ambiente global, desenvolvem 

práticas jurídicas e legalidades diversas, que acabam 

interagindo, num verdadeiro pluralismo jurídico. 

 Tal fenômeno que identifica diversos sistemas de 

produção de direitos num mesmo espaço social, diga-se de 

passagem, é bastante agudizado em razão da 

transnacionalização do Direito como produto dos     

processos de globalização. Como ensina Barbero Gonzalez 

(2010, p. 61).  

 
El surgimiento de organizaciones internacionales y 
entes supranacionales, con mayor o menor sujeción a 
Estados soberanos, está configurando una amalgama 
de normas con apenas localización territorial 
tradicional, sino que se producen, desarrollan y 
aplican en un espacio que trasciende las fronteras de 
los estados nacionales.  
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 Barbero Gonzalez (2010, p. 62-63) ainda pontua 

outro aspecto deveras importante. Defende que no novo 

pluralismo jurídico há  

 

[...] posibilidad de que un individuo o un colectivo se rija 
por diversos sistemas de normas que provienen de 
campos sociales y escalas distintas. La norma que 
regula una situación puede venir impuesta por medio de 
sistemas coercitivos, pero también, la interlegalidad 
puede permitir la elección de la ‘norma más favorable’, 
provenga del Derecho estatal o no, llegándose incluso a 
la construcción de un sistema alternativo por el cual 
regirse.

 
 

 

 Tais práticas jurídicas, que associam a capacidade 

de criar normas e exigir seu cumprimento, e sua constante 

interação numa mesma sociedade complexa e inserida num 

mundo globalizado, que resume o fenômeno identificado 

como novo pluralismo jurídico, tem reflexos na imposição de 

uma nova cultura jurídica, bem como vai se espraiar na 

compreensão do conceito de cidadania, que precisa levar 

em conta a realidade posta. 

 São inúmeras as manifestações de pluralismo 

jurídico no mundo atual e nas sociedades em particular. O 

presente trabalho, ainda que sem o necessário 

detalhamento e aprofundamento, tem o fito de examinar 

algumas manifestações específicas deste novo pluralismo 

jurídico, buscando, na medida do possível, confrontá-las à 

luz de uma compreensão mais larga da cidadania nos 

tempos atuais. 
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3 Manifestações pontuais do pluralismo jurídico e 
alguns aspectos essenciais da cidadania 

 

 O presente trabalho, dentre os inúmeros exemplos 

de manifestações do fenômeno do pluralismo jurídico em 

diversos países e no interior de cada um deles, faz opção 

por promover breve exame de três manifestações pontuais, 

identificadas a partir de espaços geográficos bem diferentes, 

e que nos permitem observar algumas nuances que 

precisam ser levadas em conta diante de um esforço futuro 

de apurar a compreensão da cidadania no mundo atual. 

 A primeira delas procura identificar os espaços de 

juridicidade que se abriram diante da histórica luta pela 

implementação dos novos direitos, a partir da ação de 

movimentos e grupos sociais mais ou menos organizados, 

especialmente em países de modernidade periférica como o 

Brasil, dando especial ênfase à luta atualmente posta nesse 

país para que políticas públicas essenciais para a efetivação 

destes direitos fundamentais possam se tornar realidade, 

seja através de ação da sociedade civil, admitida pelos 

mecanismos oficiais ou não, ou mesmo através da luta de 

grupos específicos (partidos políticos, Ministério Público 

etc.) por acesso mais amplo às benesses da cidadania, 

inclusive em tema de políticas públicas. 

 Outro exemplo a ser investigado é o dos 

mecanismos de solução dos conflitos em Moçambique, que 

a cada dia vem reafirmando o poder político das autoridades 
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tradicionais advindas do período colonial, de modo a firmar 

um verdadeiro modelo de justiça comunitária. O detalhe 

importante é que Moçambique até recentemente (1975) era 

colônia de Portugal e, mesmo independente, reproduz 

práticas que reafirmam um direito costumeiro e um modelo 

de justiça comunitária não estatal. 

 Por fim, será posto em evidência o eloquente 

exemplo das migrações como fenômeno global. A Europa, 

por exemplo, não reconhece como cidadãos os imigrantes 

sem documentos (sem papéis), que ficam marginalizados, 

são considerados inimigos e submetidos a encarceramento 

e processos administrativos de expulsão, abrindo espaço 

para a existência de práticas de pluralismo jurídico que 

devem ser estudadas a nível pós, trans ou supranacional. 

 Vejamos, pois, cada uma das manifestações 

pontuais, antes identificadas, desse novo pluralismo jurídico. 

 

3.1 Os novos direitos e as políticas públicas no Brasil 

 

 Os novos direitos, naturalmente, se contrapõem (sem 

negá-los) aos velhos direitos ou aos direitos individuais e 

políticos clássicos (liberdades, direito de voto, propriedade 

etc.), próprios do Estado Liberal, individualista, centralizado 

na figura do Estado e marcado por um ideal de igualdade 

apenas formal. São, portanto, algo mais. Possuem feição 

bem diferente. 
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 Bobbio (1992), em didática exposição, afirma que a 

proliferação desses direitos novos se dá por três razões: a) 

pelo aumento dos bens merecedores de tutela jurídica; b) 

porque foi estendida a titularidade de direitos típicos a 

sujeitos diversos do homem (coletividades, por exemplo); c) 

em razão de o próprio homem não ser mais considerado de 

modo genérico e abstrato, mas de forma específica e 

concreta, nas suas diversas maneiras de ser como criança, 

velho, doente etc. 

 Sem dúvida, a partir das inúmeras demandas sociais 

próprias do mundo atual,4  verifica-se uma explosão de 

novos direitos com diferentes características e que, muitas 

vezes, devem ser garantidos em sua integridade 

(preventivamente, de preferência), até por não comportarem 

facilmente a reparação pela via pecuniária. Incluem-se entre 

esses direitos não patrimoniais: os direitos personalíssimos 

(honra, intimidade, imagem, vida privada etc.), os direitos 

sociais (saúde, educação, segurança pública etc) e os 

direitos difusos e coletivos (meio ambiente, direito das 

minorias etc.). Muitos desses direitos (sociais, coletivos, 

difusos), inclusive, não se efetivam imediatamente, mas a 

partir da formulação e execução de políticas públicas. 

                                                
4 Afirma, a esse respeito, Wolkmer (2003, p. 4) que: “Por certo, os ‘novos’ 
direitos materializam exigências permanentes da própria sociedade diante 
das condições emergentes da vida e das crescentes prioridades 
determinadas socialmente”.  
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 A consagração constitucional desses novos direitos, 

naturalmente, sobretudo nos países de modernidade tardia 

como os da América Latina, gera legítimas expectativas em 

grupos marginalizados que, a partir de práticas de cidadania 

ativa, reivindicam seus direitos e se tornam verdadeiros 

sujeitos de juridicidade. O exame da teoria e prática desses 

novos direitos, portanto, permite identificar manifestações 

importantes de pluralismo jurídico. 

 A demanda por direitos e por políticas públicas, no 

Brasil, merece um registro à parte, tendo em vista o 

reconhecimento, pelo modelo oficial, de um sistema de 

tutela coletiva avançado, sem similar em outras partes        

do mundo. 

 A Constituição Federal brasileira de 1988, fazendo jus 

a sua identificação como uma Constituição Cidadã, foi 

pródiga no reconhecimento de direitos, inclusive direitos 

difusos e coletivos, que se efetivam, grande parte das 

vezes, mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, 

atendendo a reivindicações de inúmeros grupos e 

movimentos sociais à época da constituinte. Não ficou só 

nisso. O sistema constitucional criou as bases e influiu no 

perfil e modelagem de importantes instrumentos que 

permitem solucionar conflitos coletivos através da jurisdição 
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estatal,5 destacando-se as vias da ação civil pública, da 

ação popular, do mandado de segurança coletivo.6  

 A regulação estatal, contudo, foi insuficiente.                

A prática demonstrou que muitos direitos e anseios sociais 

legítimos eram frustrados, como até hoje são, pela ausência 

de políticas públicas ou pelo estabelecimento de outras 

absolutamente insuficientes, o que tornava muitos direitos 

fundamentais meras conquistas formais. Era preciso 

engendrar fórmulas, para além da política estatal (mas 

interagindo com esta), que permitissem aos grupos sociais 

marginalizados, aos cidadãos, a partir do ambiente social e 

do conhecimento de suas próprias necessidades, influírem 

nas decisões políticas e, especialmente, nas decisões    

sobre políticas públicas indispensáveis à efetivação de 

direitos fundamentais. 

                                                
5
 Didier Jr. chega, inclusive, a defender que: “não nos consta que haja em 

um país de tradição romano-germânica um sistema [de tutela coletiva de 
direitos] tão bem desenvolvido e que, depois de quarenta anos, tenha 
mostrado tão bons resultados concretos (sobre o processo coletivo, 
conferir o vol. 4 deste Curso). A experiência jurídica brasileira parece ser 
única; é um paradigma que precisa ser observado e mais bem estudado.” 
(DIDIER JR., 2011, p. 43). 
6
 Com isso, abre-se caminho para a exigência de implementação de 

políticas públicas pela via do Poder Judiciário, o que - não obstante os 
acesos debates - vem sendo aceito paulatinamente, ainda que em bases 
excepcionais, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (STF – 2ª Turma - 
RE nº 436996/SP - Rel. Min. Celso de Mello - unânime - Julgado de 
26/10/2005 - DJ de 07/11/2005, p. 00037; STF - Decisão monocrática - 
ADPF nº 45 MC/DF - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 4.5.2004 - 
Informativo nº 345-STF). Sobre o assunto, com ampla referência 
jurisprudencial, conferir: BARROS, Marcus Aurélio de Freitas. Controle 
jurisdicional de políticas públicas: parâmetros objetivos e tutela coletiva. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Edi tor, 2008. 
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 A partir de um discurso legitimado pela consagração 

constitucional dos direitos, das práticas sociais 

reivindicatórias, da tentativa cotidiana de persuasão das 

autoridades, os grupos sociais marginalizados se colocaram 

como protagonistas e se tornaram legitimados a exigir, mais 

e mais, a adoção de instrumentos de controle efetivo do 

Poder Público pela sociedade civil, a fim de que possam 

fazer valer suas reivindicações (cidadania ativa), 

incrementando as fórmulas de participação social no 

exercício do poder (democracia participativa). 

 O sistema oficial, paulatinamente, passa a admitir a 

veiculação de diversas demandas sociais importantes, 

desenvolvidas a partir de ambientes não estatais, e a 

estabelecer estratégias que permitam a institucionalização 

de tais demandas no seio do Poder Público, transformando-

as, a partir dos limites das possibilidades orçamentárias, em 

decisões sobre políticas públicas, o que tem sido 

maximizado pela conduta do povo, que passa a ir às ruas 

para reivindicar direitos, como tem acontecido, de forma 

cada vez mais articulada, recentemente. 

 Alguns Municípios no Brasil, por exemplo, adotam o 

orçamento participativo, que outorga diretamente à 

população uma parte das decisões sobre investimentos 

comunitários. Também é digno de n ota que vários grupos 

sociais e entes não governamentais integram diversos 

conselhos de políticas públicas (de saúde, educação, da 
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criança e do adolescente, do idoso, da assistência social 

etc.), formados por núcleos da sociedade civil e entes 

governamentais, com caráter, na maioria dos casos, de 

consulta e deliberação sobre políticas públicas necessárias. 

Tais conselhos não são estatais, mas permitem, ao menos 

em tese ou potencialmente, a regulação jurídica de 

importantes questões e a participação cidadã na construção 

de decisões políticas. 

 Mesmo no ambiente estatal existem instituições como 

o Ministério Público e as ouvidorias públicas,7 com a 

responsabilidade de fiscalizar o exercício do poder e 

confrontar a juridicidade de decisões políticas acerca de 

direitos fundamentais, servindo como intermediários entre a 

sociedade, o cidadão e os Poderes Públicos. Ao Ministério 

Público, inclusive, cabe se valer de uma série de 

instrumentos efetivos, tanto no âmbito extrajudicial (termo de 

ajustamento de conduta, por exemplo) como judicial (ações 

coletivas) para encaminhar reivindicações e garantir a 

observância de direitos fundamentais violados ou 

ameaçados de violação. 

 Do quanto foi exposto, já se percebe alguns 

importantes elementos para a compreensão de um conceito 

atual de cidadania. Em primeiro lugar, é preciso associar a 
                                                
7
 Sobre a ouvidoria e, também, o Ministério Público, merece registro a 

obra Ouvidorias e Ministério Público: as duas faces do ombudsman no 
Brasil, organizada por Rubens Pito Lyra, publicada pela  Editora 
Universitária da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João 
Pessoa/PB, em 2010. 
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ideia de cidadania à possibilidade de exercício de todos os 

direitos previstos no ordenamento jurídico, inclusive os 

direitos sociais, difusos e coletivos, que inúmeras vezes 

exigem a formulação e execução de políticas públicas 

constitucionalmente adequadas. 

 Ocorre, no entanto, que a cidadania não deve ser vista 

apenas sob o ponto de vista jurídico, mas também sob o 

aspecto social e político. Cidadania, portanto, importa 

também em participação na e da sociedade, até porque, 

como ficou claro na exposição sobre os novos direitos no 

Brasil, eles não prescindem de mecanismos de controle 

social do poder político. 

 É fundamental, portanto, que o cidadão ou grupos 

sociais possam participar, e interferir, direta ou 

indiretamente, nas grandes decisões políticas, legitimando o 

exercício do poder.8 Como ensina Siqueira Jr., 

 

O cidadão é aquele que participa da dinâmica social, 
sendo que atua para conquistar, preservar ou 
proteger seus direitos [...], participando ativamente da 
sociedade em que está inserido. (SIQUEIRA JR.; 
OLIVEIRA, 2007, p. 242). 

 

 O cidadão brasileiro tem dado aulas ao mundo de 

participação ativa! Assim, não há dúvida de que a 

                                                
8
 Tal participação, inclusive, pode se verificar diretamente ou por meio do 

ajuizamento de ações judiciais. Um fato curioso, no Brasil, é que os 
partidos políticos de oposição (normalmente minorias políticas) valem-se 
frequentemente do Poder Judiciário, notadamente pela via das ações 
constitucionais, para questionar importantes decisões políticas. 
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compreensão, como se vê na experiência brasileira, da 

política não só como política estatal, mas também como 

resultado de práticas que se iniciam no ambiente da 

sociedade, dos grupos e dos indivíduos, indica importantes 

elementos para a compreensão da cidadania numa 

sociedade complexa. 

 

3.2 A justiça comunitária e as autoridades tradicionais 
em Moçambique 

 
 Outra manifestação de pluralismo jurídico que merece 

realce é a que acontece em Moçambique, a qual tem 

admitido modelos de solução de conflitos consensuais, 

baseados em usos e costumes locais, a partir do poder de 

persuasão de autoridades tradicionais, num ambiente não 

estatal. O sistema oficial, pois, convive com um modelo de 

justiça comunitária. 

 É importante ter em mente que Moçambique é um dos 

países do continente africano que ascendeu à 

independência há pouco tempo, apenas em 1975. Até então 

era colônia de Portugal. No período colonial, a par do Direito 

do colonizador, admitia, nas questões privadas, forma 

diferenciada de regulação social, a partir de um modelo de 

justiça comunitária, não oficial, destinado aos indígenas 

africanos e presidido pelas chamadas autoridades 

tradicionais, que aplicavam o direito costumeiro nativo e não 
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o da metrópole européia,9 o que já caracterizava – como 

visto – uma situação estudada pelo pluralismo             

jurídico clássico. 

 Já no Estado moçambicano independente, não 

obstante as inúmeras tentativas de retirar das autoridades 

tradicionais seu poder político, até por considerá-lo 

reminiscência do período colonial, persistiu no tempo o 

citado modelo de justiça comunitária para a solução de 

conflitos privados, em razão do fato de, como ensina 

Menezes (2009, p. 24) “estas autoridades manterem 

persistentemente um perfil importante na administração 

local, especialmente na mediação de conflitos e problemas 

do quotidiano”.  

 Tanto é verdade que, nos termos do art. 118, da 

Constituição de Moçambique (2004), restou expresso que:  

“1. O Estado reconhece e valoriza a autoridade tradicional 

legitimada pelas populações e segundo o direito 

consuetudinário.”, bem como “2. O Estado define o 

relacionamento da autoridade tradicional com as demais 

                                                
9
 Tal convivência entre um sistema judicial oficial e outro de justiça 

comunitária se justificava a partir da diferenciação posta entre, de um 
lado, os indígenas africanos (súditos) e, de outro, os civilizados ou 
cidadãos europeus. A estes se aplicava o sistema de justiça oficial, 
enquanto aos nativos, não alcançados pelos direitos da cidadania 
portuguesa, se admitia um modelo paralelo de justiça comunitária. A esse 
respeito, conferir: Maria Paula G. Menezes, em “Poderes, direitos e 
cidadania: o ‘retorno’ das autoridades tradicionais em Moçambique”, 
artigo publicado na Revista Crítica de Ciências Sociais n° 87. Coimbra: 
Centro de Estudos Sociais, dezembro de 2009, p. 14-19. 
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instituições e enquadra a sua participação na vida 

económica, social e cultural do país, nos termos da lei.” 

 Tem-se, pois, que as práticas de justiça presentes em 

Moçambique ultrapassam os limites do sistema formalmente 

estabelecido, indicando a presença de pluralismo jurídico 

que, não sem dificuldades, passa a ser reconhecido pelo 

sistema oficial. 

 Tal manifestação, ademais, abre vereda muito 

importante para a compreensão da cidadania nas 

sociedades complexas e globalizadas. Consoante mais uma 

das lições de Menezes (2009, p. 38-39), a cidadania:  

 

[...] abrange também o conjunto de relações 
económicas, sociais e políticas entre grupos sociais e 
estruturas de poder que medeiam a posição do 
indivíduo no espaço político da cidadania, ao mesmo 
tempo que abre espaço para a participação em 
experiências políticas mais amplas, incorporando 
outros espaços materiais e metafóricos, reflectindo 
outros saberes e experiências. 

 

 Tais espaços sociais não estatais de solução de 

conflitos, como os modelos de justiça comunitária, as 

práticas sociais de mediação, a arbitragem, são importantes 

para a compreensão da cidadania na perspectiva jurídica 

(de exercício e fruição de todos os direitos), ainda que não 

necessariamente a partir do ambiente estatal. A relação 

indissociável entre nação e Estado, própria do monismo 

jurídico e do modelo de Estado Liberal, não deve mais 

prevalecer, devendo a regulação dos direitos da cidadania 

 

  

 



 

 
163

 

se abrir para experiências políticas mais amplas, inclusive 

fora do ambiente estatal. 

 

3.3 A questão social dos imigrantes irregulares (sem 
papéis) na Europa 

 

 A última manifestação de pluralismo a ser estudada 

diz respeito às práticas que surgem a partir da situação dos 

imigrantes irregulares (sem papéis) na Europa. 

Indiscutivelmente, a migração, nos dias de hoje, é um 

fenômeno global. Cada vez mais países são afetados por 

fenômenos migratórios, até porque os deslocamentos de 

pessoas além das fronteiras da nação são elementos 

estruturais e indissociáveis da expansão global da economia 

de mercado,10 a partir, por exemplo, do deslocamento das 

empresas transnacionais por vários países e da divisão da 

mão de obra muito além das nações (fala-se numa divisão 

internacional do trabalho). 

 A migração, portanto, exerce papel de relevo nas 

transformações sociais proporcionadas pelo dinâmico 

                                                
10 Afirmam, a respeito, Iker Barbero e Ana Rosa Gonzáles que: “Una 
transnacionalización de bienes y servicios, capitales, información, etc., es 
imposible sin que se desarrolle paralelamente la transnacionalización de 

las personas.” BARBERO Barbero, Iker e GONZÁLES, Ana Rosa, em  
“Estado, Migraciones y Derecho(s) en la era de la globalización”. 
Disponível em: 
<http://www.ucm.es/info/nomadas/21/barbero_gonzales.pdf>. Acesso em:  
25 maio 2013. p. 4. 
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processo de globalização.11   Um aspecto, contudo, salta aos 

olhos. Diante da dificuldade de controlar os fluxos 

migratórios num mundo globalizado, não se há como evitar, 

apesar dos esforços crescentes, a presença de imigrantes 

irregulares (sem a documentação exigida) em vários países, 

em especial na Europa, sobretudo após a constituição da 

União Europeia. De fato, os países não conseguem 

selecionar os imigrantes que desejam, nem podem se fechar 

ao fenômeno migratório num mundo globalizado. 

 Para se ter uma ideia do vulto do problema, informa 

Barbero Gonzalez (2009, p. 93-94) que:  

 
La OCDE (2007) estima que entre 10 y 15 por ciento 
de los 56 miliones de migrantes de Europa, y un 30 
por ciento de los migrantes en EE. UU se encuentran 
en situación irregular. […]. La presencia de personas 
en situación documental irregular se debe 
principalmente a la existencia de un mercado de 
trabajo sumergido que demanda mano de obra 
flexible y desprotegida para la subsistencia          de 
su producción. 

  

 A grande questão é que as pessoas que migram à 

margem das exigências legais ficam num penoso limbo 

jurídico, alheias, inclusive, aos direitos básicos da cidadania.  

                                                
11

 Há, atualmente, inclusive um sentimento posto no sentido de que os 
obstáculos à mobilidade humana são um grave e constante impedimento 
para os benefícios econômicos, pois os entraves burocráticos à migração 
dificultam e atrasam, por exemplo, a contratação de trabalhadores de 
outros países ou mesmo o intercâmbio de conhecimentos necessários 
numa economia globalmente interconectada. 
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Muito pior do que isso, tais pessoas passam a se submeter 

na Europa, por exemplo, a situações degradantes, diante 

dos mecanismos utilizados para frear a presença de 

imigrantes irregulares em vários países europeus.  

 Desde o estabelecimento de diversos controles (nas 

embaixadas, nas companhias que transportam estrangeiros, 

através do acesso policial aos dados públicos etc), existem 

até campos de retenção para imigrantes em terceiros 

países, centros de internamento para estrangeiros, sem 

contar a possibilidade de procedimentos administrativos 

individuais de expulsão.12  

 Os imigrantes sem papéis (não documentados 

devidamente) passam a constituir na Europa uma classe 

marginalizada (distante do Estado e dos direitos) que, 

natural e paulatinamente, vão se constituindo em 

coletividades que sentem a necessidade de alguma 

organização própria, com o fim de adquirir legitimidade 

social para intervir em processos de decisão, em especial 

quando lhes atinge diretamente. É natural que busquem 

mecanismos de transformar o ordenamento jurídico posto, 

                                                
12

 Para um maior aprofundamento, conferir:  Iker Barbero Gonzalez,  
“Hacia modelos alternativos de ciudadanía: un análisis sócio-jurídico del 
movimento Sinpapeles”, tese de doutoramento apresentada â Universidad 
del País Vasco, disponível em:  
<http://Idei.ugr.es/cddi/uploads/tesis/BarberoGonzales2010.pdf>. Acesso 
em: 25 jun. 2013, p. 196-238. 
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ressaindo daí o ambiente que se exige para a adoção de 

práticas de pluralismo jurídico.13 

 À medida que tomam consciência e passam a se 

organizar, os imigrantes irregulares assumem a condição de 

sujeitos coletivos de juridicidade, buscando, a partir de 

práticas notadamente informais ou até formais (direito de 

associação, manifestação etc.), o reconhecimento pelo 

Estado de sua presença na sociedade e a possibilidade de 

serem interlocutores legítimos na produção jurídica de 

políticas públicas necessárias para usufruírem de direitos 

básicos da cidadania, ainda que formalmente não 

reconhecidos como cidadãos e estejam submetidos a 

legislações bastante restritivas quanto aos direitos             

dos estrangeiros.  

 É indiscutível que, muitas vezes, mesmo sem 

autorização e à margem do sistema legal e jurídico, os 

imigrantes sem documentos lutam para serem 

reconhecidos, para possuírem alguma identidade, e se 

apresentam como sujeitos de juridicidade. 

 Destaca Barbero Gonzalez,14 nesse tocante, que as 

práticas jurídico-políticas levadas a cabo por imigrantes não 

                                                
13

 Na verdade, até mesmo a migração legal importa em práticas de 
interesse para o pluralismo jurídico, pois as pessoas trazem para o país 
de recepção sua cultura e muitas referências jurídicas do seu país de 
origem, mantendo, em várias questões, os códigos normativos advindos 
da sua origem, os quais, na medida do possível, são aplicados nas 
sociedades em que passam a viver. Convive, pois, em certa medida, o 
direito estatal com as práticas jurídicas importadas pelos imigrantes. 
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autorizados, voltadas a obter a regularização de sua 

situação e o acesso a direitos básicos, têm sido capazes de 

incidir no Direito Europeu e alcançar a eliminação de 

normativas injustas ou a produção de figuras jurídicas mais 

favoráveis. Cita, como um bom exemplo, os casos de 

confinamento. Um importante foi o de 18 de março de 1996, 

na Igreja de Saint Bernard de-la-Chapelle, em Paris, onde 

centenas de sem papéis africanos ficaram confinados para 

denunciar a situação de exclusão formal que padeciam. Há, 

ainda, outros exemplos eloquentes de pluralismo jurídico, 

que merecem atenção. 

 Lembra o mesmo autor, também, do confinamento da 

Universidade Pablo Olavide, de Sevilha, em 2002 

(coincidindo com a reunião da Cúpula de Chefes de      

Estado da União Europeia), onde 470 imigrantes sem 

documentos reclamaram regularização e o fim da situação 

de exploração laboral.  

 Traz, ainda, o caso dos confinados na Igreja do Pi, em 

Barcelona (2004), onde, a partir de confinamento e greve de 

fome, se exigia a paralisação das expulsões, se denunciava 

a ineficácia burocrática, se demandava a modificação das 

condições de regularização e se reivindicava os direitos de 

associação, sindicalização e manifestação aos imigrantes 

                                                                                                 
14 Iker Barbero Gonzalez, em “Ciudadanía y migraciones: hacia nuevos 
pluralismos jurídicos”. Disponível em: 
<http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/3_Participacion/2_Iker-
Barbero.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013. p. 10. Tradução livre. 
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estrangeiros, independentemente de sua situação legal. 

Finda este mesmo autor reconhecendo que:  

 

Lo que vienen a representar estos ejemplos es la 
utilización, por parte de indivíduos o colectivos no 
reconocidos por el Derecho, de prácticas de acción 
política destinadas directamente a la modificación de 
una situación jurídica. En otras palabras, la capacidad 
de 'no reconocidos' para influir en la creación, 
modificación o derogación de normas jurídicas.15 

 

 Tais práticas protagonizadas por imigrantes sem 

papéis e sua situação atual, certamente, precisam ser 

pensadas à luz de uma compreensão mais larga de 

cidadania, principalmente diante da circunstância de o 

fenômeno migratório possuir dimensão transnacional, o que 

não impede o penoso processo de exclusão que atinge os 

imigrantes não autorizados no ambiente das nações 

europeias, como em outras partes do mundo desenvolvido. 

 A primeira questão importante é que a cidadania, 

ainda que com pretensões de universalidade e com evidente 

caráter emancipatório, sempre foi um conceito ligado ao de 

nacionalidade. Era reconhecido cidadão (titular de direitos e 

apto a participar do processo político) quem pertencesse a 

uma nação (nos limites das fronteiras desta). 

                                                
15 BARBERO, Iker. “Ciudadanía y migraciones: hacia nuevos pluralismos 
jurídicos”.  Disponível em: 
<http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/3_Participacion/2_Iker-
Barbero.pdf>.  Acesso em: 20 jun. 2013. p. 10. 
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 Desde a aparição do Estado Nacional, a compreensão 

de cidadania tem repercutido na  extensão de direitos (civis, 

políticos, sociais, coletivos e difusos) à população e na 

regulação estatal do poder, do mercado e da sociedade, 

num determinado ambiente territorial (o da nação), com o 

fim de emancipar o cidadão das agruras e das situações 

indignas. Atualmente, contudo, sua visão tradicional vem 

sendo abalada pelo contexto global (transnacionalização 

dos direitos e o império do mercado sobre o ente estatal) e, 

de modo particular, pelo fenômeno migratório. 

 Isso porque, ao contrário do ideário emancipador que 

a caracterizou, a ideia de uma cidadania limitada a fronteiras 

estatais tem servido, num contexto transnacional16 de 

migrações, para justificar a adoção de práticas injustas e de 

exclusão relativas a estrangeiros. O interessante é que algo 

que surgiu para propiciar inclusão e dignidade, num 

pernicioso giro, passa a justificar o controle rigoroso dos 

fluxos migratórios, as expulsões, os encarceramentos, o 

permanente estado de vigilância e os tratamentos indignos 

                                                
16

 Ressalta, com pertinência, Iker Barbero que: “En lo que refiere a la 
ciudadanía, la ´novedad´ en el concepto de transnacionalidad esta 
poniendo en cuestión la operatividad de ésta. Frente a la tendencia 
económica, política, e incluso jurídica de superación de los limites 
estadonacionales, la vinculación histórica de la ciudadanía a la 
nacionalidad se está convirtiendo en una traba en la adaptación de la 
primera [a cidadania] a exigencias contemporáneas.” BARBERO, Iker. 
“Ciudadanía y migraciones: hacia nuevos pluralismos jurídicos”. 
Disponível em: 
<http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/3_Participacion/2_Iker-
Barbero.pdf>.  Acesso em: 20 jun. 2013.  p. 5. 
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em relação a uma boa parcela dos imigrantes (sem papéis), 

considerados estranhos absolutos à cidadania. 

 A verdade é que a concepção de cidadania 

estabelecida nos limites do Estado-Nação não serve aos 

desafios impostos pelo fenômeno migratório, este visto 

como essencial à expansão da economia-mundo, e pela 

própria globalização. Tal compreensão restrita, na visão de 

Barbero Gonzáles,17 está obsoleta “por su inutilidad como 

instrumento de articulación jurídica, política y social ante las 

transformaciones globales que están acaeciendo”, de modo 

que “existen razones fácticas para repensar la ciudadanía 

más allá del Estado nación”. 

 No caso dos imigrantes não autorizados, ademais, o 

anseio primeiro é por reconhecimento do grupo e dos 

indivíduos (personalidade). Enfim, por uma identidade 

social. As lutas políticas são por identidade, para não serem 

reconhecidos e tratados como estranhos absolutos ou 

mesmo como inimigos. Daí as manifestações sociais, o 

confinamento em Igrejas (locais sagrados), as greves de 

fome etc. Buscam, enfim, em última medida, alcançar a 

sensação de pertencimento tão importante para viver e se 

relacionar num determinado ambiente. 

                                                
17

 GONZALES, Iker Barbero. “Hacia modelos alternativos de ciudadanía: 
un análisis sócio-jurídico del movimento Sinpapeles”, tese de 
doutoramento apresentada à Universidad del País Vasco, disponível em: 
<http://Idei.ugr.es/cddi/uploads/tesis/BarberoGonzales2010.pdf>. Acesso 
em: 2013. p. 239. 

 

  

 



 

 
171

 

 Dois aspectos, portanto, saltam aos olhos na 

construção de uma concepção adequada de cidadania 

quando se põe em foco as manifestações de pluralismo 

jurídico provenientes da exclusão absoluta e das práticas de 

regulação dos imigrantes sem papéis. O primeiro deles é o 

espacial, no sentido de que não pode ficar tal conceito 

limitado às fronteiras estatais, sob pena de não incluir os 

direitos supranacionais ou não considerar os contextos 

globais, apequenando a compreensão da cidadania. 

 Ora, se um aspecto fundamental da cidadania é a 

perspectiva jurídica, concernente ao exercício de todos os 

direitos pelos cidadãos, e o direito se produz - hoje - 

também em contextos trans ou supranacionais, a partir da 

constatação que a globalização gera fenômenos que 

ultrapassam os limites estatais, é fato que a cidadania deve 

ir muito além do Estado-Nação. 

 Também deve ser examinado, nos estudos sobre 

cidadania, os aspectos identitários. Este o segundo ponto a 

ser considerado. Na verdade, diz respeito à constatação de 

que muitas lutas no ambiente social levam em conta a busca 

por identidade e por pertencimento. São lutas contra a 

absoluta exclusão, como acontece com os imigrantes, as 

classes marginais, as minorias raciais etc. Aqui, as ações 

dos sujeitos coletivos não são voltadas para a conquista de 

mais direitos ou para uma maior participação na vida 

política. Ao contrário, o que se intenta é, em alguma medida, 
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pertencer ao meio, é ser identificado social e juridicamente, 

a fim de poder pensar em direitos e em participação na vida 

política. A busca inicial é ultrapassar  a situação de estranho, 

de inimigo, de perseguido ou totalmente excluído. 

 Tais aspectos, ligados ao reconhecimen to da própria 

personalidade, também devem compor os elementos 

fundamentais da compreensão de cidadania, já que 

justificam, no ambiente do Estado ou fora dele, a 

participação política dos grupos sociais e as manifestações 

de regulação jurídica evidenciadas no ambiente          

político-social. 

 

4 Conclusão: elementos para um conceito mais amplo 
de cidadania, além do Estado e da Nação 

 

 De tudo o que foi exposto é possível admitir, a partir 

das manifestações de pluralismo jurídico citadas, que uma 

compreensão condizente de cidadania envolve três 

elementos básicos e não pode se circunscrever, como 

outrora, ao ambiente estatal ou nacional. 

 O primeiro deles diz respeito à perspetiva jurídica, 

concernente à compreensão da cidadania a partir do dever 

de garantir – a todos os cidadãos – os direitos afirmados ao 

longo do percurso histórico, alcançando, além dos 

individuais e políticos, os sociais, difusos e coletivos, assim 

como os nacionais ou supra(trans)nacionais, bem como os 

costumeiros, ainda que tais direitos sejam complexos, 
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envolvam embates na seara comunitária, estatal ou 

internacional ou, ainda, demandem escolhas públicas, como 

acontece em relação àqueles que não prescindem de 

decisões sobre políticas públicas. 

 Todas as manifestações pontuais de pluralismo 

jurídico examinadas reforçam, de uma maneira ou de outra, 

o elemento jurídico, já que evidenciam o compromisso com 

o reconhecimento e efetivação dos direitos da cidadania. 

 Um conceito operativo de cidadania, contudo, não 

pode prescindir também de elementos sociais e políticos, 

ressaindo sobranceira a necessidade de estimular a 

participação dos indivíduos e dos grupos sociais no cenário 

político e social. Fala-se na necessidade de uma cidadania 

ativa, como a que começa a tomar corpo no Brasil, em que 

vários protagonistas, a partir de espaços próprios, existentes 

no ambiente estatal ou fora dele, possam participar das 

decisões políticas e contribuir com as escolhas públicas nas 

áreas ligadas aos direitos fundamentais. 

 Tanto a problemática dos novos direitos no Brasil, a 

luta para aceitação das autoridades tradicionais pelo 

sistema oficial moçambicano, assim como os embates pelo 

reconhecimento de direitos civis (liberdades) aos imigrantes 

sem papéis reforçam o lugar da participação como elemento 

básico à compreensão da cidadania. 

 Por fim, outro aspecto importante diz respeito à 

inserção no conceito de cidadania de aspectos de 
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identidade e pertencimento a um determinado ambiente. 

Algumas vezes, a cidadania deve envolver, no mundo de 

hoje, pontos ligados a algo anterior à luta por mais direitos, 

devendo se vincular a questões de personalidade, de 

reconhecimento no ambiente social como sujeito      

implicado e não como estranho, inimigo ou absolutamente 

excluído. Este, na verdade, ainda é o foco da luta de 

algumas minorias (imigrantes irregulares, mulheres,                

minorias raciais etc.).  

 Enfim, qualquer que seja o conceito que se pretenda 

anunciar de cidadania, para ter a amplitude que merece no 

mundo atual, deve envolver: a) a garantia de direitos; b) a 

participação; e, c) aspectos de identidade/pertencimento. 

Além disso, não pode ficar circunscrito ao ambiente estatal, 

nem tampouco às fronteiras da nação.  

 Eis, pois, o que nos cabe concluir, deixando à reflexão 

de todos alguns pontos relevantes sobre os elementos 

imprescindíveis para um conceito de cidadania, sem deixar, 

ademais, de lançar o desafio para que tantos outros possam 

ajudar a enfim se construir, com absoluta acuidade e 

preocupação teórica e prática, um conceito abrangente, 

afinado com os tempos modernos e juridicamente adequado 

de cidadania. 
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