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informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 
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entre estas duas realidades. O propósito de fornecer informação para toda a comunidade, 

incluindo leigos, foi a base da concepção do Direito Diário. 

 

No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A 

partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na 

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do 



conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento 

da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência. 

 

O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente) 

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos 

transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito 

e Desenvolvimento (law& development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio 

Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe 

trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e 

História do Direito; e sobre ensino jurídico. 

 

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço 

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço1 
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SUMARIO: 1.Introducción; 2. La naturaleza jurídica de los principios como presupuesto 

orientador del derecho ambiental internacional; 3. El caso de la sentencia STC4360-2018 de 

la Corte Suprema de Justicia colombiana: Observancia de principios y derechos 

fundamentales; 3.1. Presupuestos Jurídico-Fácticos de la Sentencia; 3.2. Algunas 

consideraciones de la CSJ en el caso; 3.3.Principios del DIA involucrados y decisión final; 4. 

Conclusiones; 5. Referencias bibliográficas. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo pretende mostrar cómo los principios del Derecho Internacional Ambiental 

han evolucionado a través de diferentes documentos normativos de carácter internacional y 

como ellos se han constituido en el tiempo en presupuestos orientadores de la rama del 

derecho ambiental sirviendo como fundamento para la construcción del sistema jurídico 

interno de diferentes Estados. En ese contexto y para muestra de esa inclusión y evolución 

normativa, se analizan los elementos fácticos y jurídicos de la sentencia STC-4370 del año 

2018 de la Corte Suprema de Justicia colombiana en la cual se salvaguarda el derecho a gozar 

de un ambiente sano como elemento indispensable para la protección de prerrogativas 

fundamentales como vida y salud. De esta manera el Estado colombiano, eleva, 

jurisprudencialmente el mentado derecho a la categoría de fundamental, a través de la figura 

de conexidad jurídica, demostrando que la legislación ambiental colombiana ha sido 

construida, a partir de la receptividad de instrumentos jurídicos de carácter internacional con 

miras a una vocación proteccionista del ecosistema global, siendo aplicadas localmente en su 

ordenamiento jurídico interno. 

 

Palabras clave: Principios del Derecho Internacional Ambiental. Medio 

ambientesano.ordenamientojurídicointerno. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to show how the principles of International Environmental Law have evolved 

through different normative documents of an international character. As well as how these 

principles have been constituted over time, in guiding budgets of the branch of environmental 

law, and serving as a foundation for the construction of the legal system in different states. In 

that context, and in order to show this inclusion and normative evolution, the factual and legal 

elements of the STC-4370 judgment of 2018 of the Colombian Supreme Court of Justice are 

                                                      
Maestrando en Derecho por la Universidad Federal de Ceará. Abogado por la Universidad Mariana de San Juan 

de Pasto-Colombia. E-mail: adriancho1616@hotmail.com. 
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considered, in which the right to a healthy environment is safeguarded. An indispensable 

element for the protection of fundamental prerogatives such as life and health. In this way, the 

Colombian State raises jurisprudentially. The right to the category of fundamental, through 

the figure of legal connection, demonstrating that Colombian environmental legislation has 

been constructed, based on the receptivity of international legal instruments with a 

protectionist vocation of the global ecosystem, it is being applied locally in its internal legal 

order. 

 

Keywords: Principles of International Environmental Law, Healthy Environment, internal 

legal order. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Como es sabido el derecho ambiental surge por una preocupación universal, raíz de 

una toma de conciencia en los temas ecológicos, los cuales han sido bastante maximizados en 

los últimos tiempos.  La comunidad internacional, claro, ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo de esta importante temática y de hecho ha tomado la delantera en el 

establecimiento de ciertos mecanismos para la protección del imperante recurso ambiental en 

cualquiera de sus formas. 

Producto de esas reuniones, han surgido consensos de carácter internacional, que de 

algún modo reflejan la conciencia en ciertos estándares éticos1 o, por lo menos, un primer 

diagnóstico a determinados problemas en el área. De esta manera, han surgido categorías 

jurídicas de vital importancia, a través de las cuales se han fundamentado ramas autónomas 

del derecho que de algún modo han orientado la actividad hermenéutica, traduciéndose esto, 

en el desarrollo de derechos ambientales estatales y en la adopción continua de ciertos 

tratados y convenciones internacionales. Este es el caso de los principios del Derecho 

Internacional Ambiental que han orientado jurídicamente esta rama específica del derecho. 

Como marco histórico inicial de ese protagonismo, se debe considerar a la Conferencia 

de las Naciones sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo en el año 1972, donde 113 

Estados adoptaron un plan de acción que dio origen a una Declaración contenedora de 26 

principios con carácter de norma jurídica internacional, cuyo objeto fue entre otros, el de 

inspirar gobiernos a preservar y mejorar el medio ambiente humano. 

Otra de las reuniones más destacadas a nivel internacional es la Declaración sobre 

Desarrollo y Medio Ambiente, que tuvo lugar en Río de Janeiro en el año 1992. En su 

conclusión, 176 Estados por libre consentimiento adoptan la denominada “Declaración de 

                                                      
1Es en este sentido que cobran significación los derechos humanos, pues como bien dice Loperena Rota(1996, p. 

59), “se han convertido en un conjunto de convicciones ético-políticas generalmente admitido por todos los 

países, en el mínimo común denominador civilizatorio del presente momento histórico”. 
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Río”. Desde entonces, han venido ocurriendo varias reuniones donde la comunidad 

internacional ha discutido y homologado nuevos principios y reglas referentes a este tema de 

carácter global. Así, este tipo de instrumentos jurídicos se han tornado en documentos 

referenciales dentro de la comunidad internacional donde los Estados miembros de las 

Naciones Unidas comenzaron a legislar sobre este tema en cada uno de sus ordenamientos 

jurídicos internos. 

El Estado colombiano no es la excepción, pues, a través de vasta jurisprudencia 

nacional, órganos como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia como el mayor 

órgano de la jurisdicción ordinaria en Colombia, han considerado tales manifestaciones 

provenientes de los consensos internacionales.  

En sentencia del año 2018, la Corte Suprema de Justicia, decide favorablemente 

acción de tutela interpuesta por diversas personas naturales en contra de la Presidencia de la 

República, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, y las 

Gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, frente al 

incremento desmedido de la deforestación en la Amazonía colombiana trayendo como 

consecuencia la vulneración de derechos supra legales como vida y salud en conexidad con el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano. 

La mencionada acción llega a instancia de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) de 

Colombia invocando la protección de derechos fundamentales, individuales y colectivos, 

teniendo como fundamento jurídico la carta Política de 1991, así como también los 

instrumentos jurídicos internacionales adoptados por el Estado. 

En la decisión la CSJ ordena medidas a las entidades accionadas, de la siguiente 

forma: a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se le ordena la formulación de un plan de 

acción que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, y para que construya un 

pacto intergeneracional por la vida de la Amazonía colombiana. Por otra parte, se les ordena a 

municipios a que actualicen los planes de ordenamiento territorial y que contemplen un plan 

de acción de reducción cero de la deforestación. A la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Sur de la Amazonía y otras entidades, les ordena la elaboración de un plan de 

acción que solucione los problemas de deforestación. 

De esta manera, todas las acciones ordenadas por el mencionado órgano jurisdiccional 

encaminaron a los querellados a propender e incrementar acciones para mitigar la 
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deforestación y así garantizar la protección del derecho a gozar de un medio ambiente sano y 

por ende los demás derechos fundamentales devengados del mismo. 

Vislumbrando por una parte, que el papel que han jugado las autoridades ambientales 

en Colombia ha sido frágil frente al contexto ambiental del Estado y por otra, y 

contraposición a la anterior, el avance de la legislación ambiental colombiana a partir del 

reconocimiento y observancia de los instrumentos jurídicos internacionales ambientales, así 

como también la tendencia hacia la protección cada vez más efectiva del medio ambiente por 

medio de la aplicación local del derecho de medio ambiente. 

 

2 LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PRINCIPIOS COMO PRESUPUESTO 

ORIENTADOR DEL DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

 

 

Como se destaca en la introducción, la naturaleza universal de los principios que 

encabezan el Derecho Internacional Ambiental (DIA), corresponde a una naturaleza propia de 

esta rama del derecho, que, por una parte, no está condicionada a todas las características del 

Derecho internacional Público, y que, por otra, se ha perfilado cada vez más, como un área 

autónoma del derecho. En ese sentido el DIA es un área específica en la que los Estados han 

elaborado una particular e “innovadora ingeniería legal” (CASSESE, 2005). 

Entonces, el derecho ambiental en general, puede ser comprendido como un nuevo 

aparato jurídico, cuyo bien protegido es el ambiente en que vivimos, comprendido a partir de 

su sentido estricto, englobando solamente la biosfera y sus ecosistemas.2 

Así, a diferencia de lo que ocurre en muchas otras ramas del derecho, los principios 

del DIA aparecen en el mismo origen de este, es decir, una de las más sobresalientes 

manifestaciones del DIA, surge a partir de una declaración de principios3 que no nacen a la 

vida jurídica como simples abstracciones del derecho, sino que son producto de verdaderas 

necesidades con la urgencia de una legislación que las atienda, es en ese sentido como se 

puede observar la fuerza jurídica con la cual se manifiesta el DIA en un comienzo: Un listado 

de principios. 

Al respecto de los principios Schwarzenberger (1965) dice que de manera general los 

“principios del derecho internacional”, tienen la capacidad de dar lugar a normas específicas o 

                                                      
2En consideración de este concepto estricto de medio ambiente, como bien jurídico tutelado por el Derecho 

Ambienta, es posible tomar como base el argumento emitido por el profesor Gomes Canotilho, según el cual: 

“[...] aunque con la conciencia de que por algunas veces será necesario alargar tal noción, englobando en ella 

ciertos «componentes ambientales humanos» para llevar la tutela ambiental a sus últimas consecuencias y para 

evitar los desvíos a la unidad del sistema jurídico, se tomará por base de que el núcleo del Derecho Ambiental se 

sitúa en los elementos naturales.” (CANOTILHO, 1988, p. 24, Traducción nuestra).  
3La declaración mencionada corresponde a la Declaración de Estocolmo de 1972. 
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pueden ser los productos de inducción de normas específicas y que estos corresponden a 

abstracciones con un carácter no obligatorio de normas jurídicas de derecho internacional más 

o menos cercanas, que pretenden ser obligatorias dentro de sus límites normativos. 

De tal manera que los principios del DIA se constituyen en categorías de suma 

importancia dentro del ámbito jurídico del derecho ambiental, tanto que es posible decir que 

sobre ellos se fundamenta la ideología de esta rama autónoma del derecho y que son ellos 

quienes orientan la actividad hermenéutica. Es decir, los principios del DIA, juegan un papel 

vital en la interpretación de las normas jurídicas del Derecho Internacional Ambiental, ya que 

son guía de esta actividad. En mención de esta vocación norteadoray orientadora de los 

“principios del derecho internacional en general”, el profesor AntônioBandeira Mello(1995, p. 

230), ha mencionado que: 

 

Violar un principio es mucho más grave que transgredir una norma. La desatención 

al principio implica ofensa no sólo a un específico mandamiento obligatorio, sino a 

todo sistema de comandos. Es la más grave forma de ilegalidad o 

inconstitucionalidad, conforme al escalón del principio alcanzado, porque representa 

insurgencia contra todo el sistema, subversión de sus valores fundamentales.4 

 

Sin embargo, atribuir que la designación de una norma o documento como un 

“principio de derecho internacional” y que este implique obligatoriedad, es algo no aplicable 

para este tipo de principios, ya que tal designación no define su fuerza legal. 

Tal afirmación porque, lastimosamente los principios del DIA, nacen inicialmente a la 

vida jurídica con una variedad de aplicaciones y ejecuciones diferentes a una norma jurídica 

que defina obligaciones de manera clara y específica. Frente a lo anterior, se ha pronunciado 

el internacionalista Kiss (1989, p. 349), cuando dice que las declaraciones de principios 

emanadas de conferencias internacionales, difieren de normas vinculantes, por no prever 

estas, acciones específicas para ser emprendidas, ni fijan líneas generales que deben seguir los 

Estados a que ellas se destinan. 

En contraste, otra característica de los principios del DIA como orientadores de esta 

rama del derecho es la naturaleza “Transnacional”5 que ellos poseen y tal característica 

                                                      
4Traduccióndel autor de: “Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção 

ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de 

comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 

atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais.” 
5Autores como Cruz (2011, p. 156), defienden que el Derecho Ambiental: “Es la mayor expresión de Solidaridad 

que corresponde a la era de la cooperación internacional, la cual debe manifestarse a nivel de todo lo que 

constituye el ‘patrimonio común de la humanidad’, siendo que esta estrategia planetaria o globalizada de 

cooperación y de Solidaridad se consolide en un ‘Verdadero Estado TransnacionalAmbiental’, donde será 

posible garantizar un futuro con más justicia y sostenibilidad.”. 
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parece tener una buena respuesta al fundamento del por qué crear una declaración 

internacional contenedora de principios que llegue a generar efectos globales o por lo menos 

amplios en el ámbito internacional. Precisamente tal aspecto ya ha sido destacado por autores 

como el profesor español Demetrio Loperenta Rota(1988, p. 27-9), el cual afirma que el 

Derecho Ambiental tiene una vocación altamente planetaria, y al respecto agrega lo siguiente: 

 
En la actualidad, la organización, la sociedad humana en Estados pretendidamente 

soberanos, hace que el ámbito de aplicación más frecuente de las normas jurídicas 

sea en el interior de sus fronteras. Esto no sirve para el Derecho ambiental, ya que el 

objeto sobre el que se proyecta es insusceptible de someterse a las caprichosas líneas 

fronterizas que hemos trazado [...] la protección de la biosfera, por sus rasgos de 

unidad e interrelación de las partes, no admite este esquema. El Derecho que lo 

protege, tampoco: necesita herramientas comunes a todos los ciudadanos y países.  

 

Sobre ese aspecto, resulta de gran relevancia destacar lo mencionado por el profesor 

Demetrio Loperenta Rota (1998), cuando manifiesta que, así como en el Derecho 

Internacional consuetudinario frente la incondicional obligatoriedad de sus normas, 

independientemente de su recepción por parte de los países, también se debería aplicar al 

Derecho Ambiental, por tratarse de un bien jurídico de suma relevancia global. 

En ese orden de ideas, debe destacarse también que tal factor de transnacionalidad 

propia de los principios del DIA, a su vez, trae consigo una característica que se manifiesta en 

la amplia difusión de sus fuentes. Es decir, estas declaraciones internacionales contenedoras 

de principios, se han convertido en fuentes de derecho, incluso con características propias del 

inciso c del artículo 386 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia7, de donde los 

Estados han creado las diversas ramificaciones de su derecho ambiental interno. 

Los cierto es que el Derecho Internacional Ambiental no encuentra sus principales 

principios en un único instrumento jurídico internacional, pues estos, han ido evolucionando y 

a partir de ellos ha esbozado una amplia gama de fuentes que van desde tratados 

internacionales, documentos institucionales, doctrina, jurisprudencia internacional, llegando a 

convertirse hasta en leyes Estatales internas de ámbito nacional. Veamos. 

 

 

 

                                                      
6Artículo 38 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 

sometidas, deberá aplicar: [...] c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

[...]. (ESTATUTO CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, 1945). 
7El mentado artículo 38 del ECIJ, frente al estudio de las normativas internacionales ambientales, no solamente 

señala cuales son las fuentes indicadas que este órgano considera al aplicar derecho, sino que también, la CIJ se 

constituye en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, organización que posee 192 Estados 

miembros, es decir, una vasta comunidad de Estados en el planeta.  
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3 EL CASO DE LA SENTENCIA STC4360-2018 DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA COLOMBIANA: OBSERVANCIA DE PRINCIPIOS Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
 

3.1 Presupuestos Jurídico-Fácticos de la Sentencia 

 

En fecha de 5 (cinco) de abril de 2018 (dos mil dieciocho), mediante radicación 

n°11001-22-03-000-2018-00319-01, se decide la impugnación interpuesta frente a la 

sentencia de 12 de febrero de 2018, dictada por la Sala Civil Especializada en Restitución de 

Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá8, dentro de la tutela instaurada 

por Andrea Lozano Barragán, Victoria Alexandra Arenas Sánchez, José Daniel y Félix Jeffry 

Rodríguez Peña,entre otros, en contra de la Presidencia de la República, los Ministerios de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad 

Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales y las Gobernaciones de Amazonas, 

Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, por el incremento de la deforestación en la 

Amazonía colombiana. 

Los promotores solicitan la protección de los derechos “supralegales”, donde se 

destacan, “gozar de un ambiente sano”, vida y salud. Además de que sostienen como base de 

sus reclamos lo siguiente (COLOMBIA, CSJ, 2018, fls. 1205 a 1226): 

 

Como primera medida, los promotores se identifican como: 

 

[…] un grupo de 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos […] entre 7 y 25 

años de edad, que viv[en] en ciudades que hacen parte de la lista de ciudades de 

mayor riesgo por cambio climático. […] [Con] una esperanza de vida de 78 años en 

promedio (75 años para los hombres y 80 para las mujeres), motivo por el cual 

espera[n] desarrollar [su] vida adulta entre los años 2041 – 2070 y [su] vejez desde 

el año 2071 en adelante. En esos períodos de tiempo, según los escenarios de cambio 

climático presentados por el Ideam, se espera que la temperatura promedio en 

Colombia aumente 1, 6º C y 2, 14º C, respectivamente […]. 

 

Aseguran que la deforestación en la Amazonía colombiana tiene consecuencias no 

solo sobre esa región sino también sobre los ecosistemas del resto del territorio patrio y que 

tal acaecimiento es propiciado porque los convocados en la acción no han adoptado medidas 

para esa eventualidad y que, además, ello tiene consecuencias gravísimas para sus lugares de 

residencia, modificando negativamente sus condiciones de vida y violentando directamente su 

derecho a “gozar de un ambiente sano”. 

Predican hacer parte de la generación futura que enfrentará los efectos del cambio 

                                                      
8 Según artículo 19 de la ley 270 de 1996 los Tribunales Superiores son entes judiciales creados por Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, destinados para el cumplimiento de las 

funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial en Colombia. (COLOMBIA, 1996). 
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climático en los períodos de 2014-2070 y 2071-2100.En la opinión de los accionantes el 

ruego, es idóneo para la protección de las garantías invocadas, para lo cual invocan 

numerosos precedentes judiciales de la corte constitucional colombiana, asegurando que 

cumplen con los criterios jurisprudenciales que justifican su petición. 

Los promotores, resaltan principalmente el hecho del Estado Colombiano, haber 

adquirido compromisos tanto nacionales como internacionales, a través del Acuerdo de 

París9y la Ley 1753 de 201510, y otros tratados internacionales ratificados por Colombia, con 

el fin de cumplir objetivos de reducción de la deforestación y la emisión de gases efecto 

invernadero en el contexto de cambio climático global. 

Resulta de gran importancia, observar como en toda la argumentación de la referida 

acción se predican situaciones fácticas y jurídicas, tendientes a la protección del medio 

ambiente, como presupuesto vital para la protección de derechos fundamentales 

constitucionalmente establecidos en Colombia, no solo en la Carta constitucional, sino 

también en todo el andamiaje jurídico medio ambiental constituido por el Estado colombiano. 

Como consecuencia de ello, en la Acción se justifica la fidelidad a una serie de principios del 

DIA, en pro de la protección de la presente generación, así como también de las generaciones 

futuras. 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en una primera instancia, 

desestimó el resguardo de los derechos invocados, entre otros, al inferir en (COLOMBIA, 

CSJ, 2018, fls. 1526 a 1536) que: 

 
[...] [N]o es este excepcional remedio constitucional el mecanismo procedente para 

impartir las órdenes que aquí son objeto de petición, pues para tal fin obra 

consagrada dentro de la ley, la acción popular, medio judicial en el caso particular 

refulge idóneo no solo para amparar el derecho colectivo a gozar de un ambiente 

sano, sino también para garantizar los derechos fundamentales de los que se reclama 

protección [...]. 

[...] Ahora, lo hasta aquí expuesto no constituye la única razón de la subsidiariedad, 

sino que dos motivos adicionales vienen a sumar a dicha conclusión, el primero 

tiene que ver con que la mayor idoneidad no se ve menguada por el apremio de las 

medidas que se reclaman a este tribunal, ni tampoco por la necesidad de adopción de 

medidas complejas y, el segundo, en que el perjuicio irremediable que se acusa no 

obra acreditado [...]. 

 

Ante el rechazo en primera instancia de la señalada Acción, se procede a la 

impugnación de tal decisión, ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia11, la cual revoca 

                                                      
9 Aprobado en Colombia mediante Ley 1844 de 2017. 
10 Por la cual se expide en Colombia el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
11El artículo 234 C.P. de la Constitución Política de Colombia referencia la importancia del tribunal, quien 

revocó la decisión del presente asunto. "ARTÍCULO 234º: La Corte Suprema de Justicia es el máximo 

tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. 
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la sentencia en donde se rechazaba la Acción de Tutela con derechos ius fundamentales 

invocados y justifica entre otras cosas, lo siguiente.12 

 

3.2 Algunas consideraciones de la CSJ en el caso. 

 

Como primero la CSJ, ha considerado en la referida sentencia, que la Acción de Tutela 

es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos invocados y que, aunque esta no 

proceda por regla general al amparo de los derechos e intereses colectivos, pues la misma se 

concibió como mecanismo de protecciónde prerrogativas fundamentales, es procedente para 

el asunto en mención. 

Esto porque, la jurisprudencia constitucional colombiana, ha establecido la 

procedencia del instrumento, cuando la vulneración de intereses grupales, infringe, 

consecuentemente, con intereses individuales.13 Así pues, la CSJ, ha hecho hincapié en la 

figura de conexidad jurídica, en donde se observa que la violación de derechos colectivos a 

uno u otros de tipo primario, fundamental e individual, ocasionan consecuentemente la 

afectación de los segundos. 

En segundo lugar y considerando lo anterior, la CSJ, manifiesta que la protección al 

medio ambiente, apareja intrínsecamente la salvaguarda de garantías de carácter individual y 

supralegal, adquiriendo por conexidad el carácter de fundamental, tornando procedente el 

ruego de los promotores.14Y adiciona la Corte que, para efectos del asunto en controversia, el 

derecho a gozar de un ambiente sano es fundamental para la protección de otras prerrogativas 

de carácter fundamental como, la vida y la salud. Así también lo ha manifestado la CSJ, por 

ejemplo, en sentencia como la STC 7630 de nueve (9) de junio de 2016. 

En virtud de lo anterior, la Corte colombiana, considera que los derechos de carácter 

individual y fundamental se encuentran ligados sustancialmente y determinados por el entorno 

y el ecosistema y que, sin ambiente sano, los sujetos de derecho y los seres sintientes en 

general, no podrían sobrevivir para el resguardo de esos derechos y mucho menos los de las 

generaciones futuras. Tampoco se podría, dice la Corte, garantizar la existencia de la familia, 

                                                                                                                                                                      
Esta dividirá la Corte en Salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y 

determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.” (Negrilla del autor). (COLOMBIA, 1991).   
12Conviene manifestar que son vastos los presupuestos considerados por la CSJ en esta sentencia y que, para 

efecto y consideración del desarrollo temático de este artículo, se hará énfasis en aquellos relacionados con los 

principios ambientales y su relación con los derechos fundamentales como presupuesto fundamental de las 

decisiones tomadas por el mencionado órgano. 
13Ver entre otras, las Sentencias de la Corte Constitucional Colombiana T-1451 de 2000, SU-116 de 2001, T-288 

de 2007, T-659 de 2007 y T-601 de 2017. 
14Véase también, Sentencia T-362 de 2014. (COLOMBIA, 2014). 
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la sociedad o el propio Estado. 

Así mismo, la CSJ ha reconocido que el deterioro creciente del medio ambiente es 

atentado grave para la vida actual y venidera, así como también su protección se constituye en 

elemento crucial para la salvaguardia de todos los otros derechos fundamentales.Por lo tanto, 

en el presente caso la CSJ admite la procedencia excepcional de la Acción de tutela para 

resolver de fondo la problemática planteada, considerando que se reúnen los presupuestos 

fácticos para ello, por la conexidad del ambiente con los derechos iusfundamentales. 

Otro aspecto relevante mencionado por la CSJ en la presente sentencia corresponde al 

hecho de que por múltiples causas simultáneas, derivadas, conexas o aisladas que impactan el 

ecosistema negativamente, las cuestiones ambientales ocupan hoy día, un lugar preponderante 

en la agenda internacional, no solo de científicos e investigadores, sino también de políticos, 

de la gente en común y, como no podía ser distinto de los jueces y abogados, pues, el bien 

jurídicamente protegido es de suma importancia y con efectos planetarios. 

No podía desconocer la Corte, que paulatinamente se ha desarrollado una conciencia 

de la obligación de cambiar los comportamientos de la humanidad y que por ende han surgido 

movimientos favorables a una nueva ideología de sociedad “ecocéntrica antrópica”, que 

supere la desmedida “homensura”15 “autista” antropocentrismo; que tome en suma 

consideración y como ideal de progreso, al medio ambiente y la noción efectiva de desarrollo 

sostenible. 

En vista de lo antelado, el órgano Jurisdiccional, reconoce que en el ámbito 

internacional ha surgido numerosa normatividad, hard y softlaw, que constituye de hecho un 

orden ecológico mundial y que sirve de presupuesto orientador para las legislaciones patrias, 

encaminadas a la protección de los derechos subjetivos de las personas de las generaciones 

presentes y futuras. 

Entre los instrumentos jurídicos más destacables para la CSJ, se encuentran entre 

otros, la Declaración de Estocolmo de 1972, a través de la cual; dice la corte, se introdujo en 

la agenda política global la dimensión ambiental, entendiéndola como condicionante del 

modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales, 

reconociendo también que a través de este instrumento jurídico se fijaron aquellos 26 

principios orientadores del DIA y, adicionalmente se creó el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 

Otra conferencia destacada por la CSJ en la sentencia, es la Conferencia de las 

                                                      
15Protágoras De Abdera: “El hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen en cuanto existen y de las 

que no son en cuanto son”. (CALVO, 1986, p. 53) 
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Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992: 

concertada entre otras cosas con el objetivo de (BARREIRA, 2007, p. 5): 

 
[...] elaborar estrategias y medidas para detener e invertir los efectos de la 

degradación ambiental en el contexto de los esfuerzos dirigidos a promover un 

desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado, realizados tanto en el plano 

internacional como nacional [...] 

 

También considera la Corte, el importante papel de la Convención de París de 2015, 

como gran avance en el área ambiental, especialmente en la promoción de cooperación 

regional e internacional, incluyendo a la sociedad civil y el sector privado, donde por primera 

vez se establecieron medidas vinculantes para mitigar el cambio climático donde se exigieron 

a los países compromisos concretos para tales efectos. 

No es posible desconocer el articulado constitucional colombiano de la Carta Política 

(COLOMBIA, 1991) de 1991 frente al asunto y la CSJ suscita entre otros los más destacados, 

los artículos 79 y 80: 

 

[...] 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas. [...]  

 

Sobre la naturaleza jurídica de estos derechos ha manifestado a su vez la Corte 

Constitucional que son de estirpe fundamental y colectiva. Por lo que se insiste en las 

consideraciones de la CSJ, al entender al medio ambiente sano como necesario para la 

protección de prerrogativas supralegales como la vida, la salud e inclusive dignidad humana. 

 

3.3 Principios del DIA involucrados y decisión final 

 

La anterior realidad, contrastada con los principios, jurídicos ambientales de 

precaución, equidad intergeneracional y solidaridad; advierte lo siguiente: 

En cuanto a  la precaución no cabe duda que según el IDEAM (2015) , el aumento de 

las emisiones de gases efecto invernadero, provocado por la deforestación de la selva 
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amazónica, genera un verdadero incremento de la temperatura en el país, además de generar 

una serie de daños que según certeza científica serían irremediables para garantizar un medio 

ambiente sano en Colombia, información sustentada, en detalle por los estudios realizados por 

el IDEAM, la Cancillería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y el PNUD, entre 

otros (IDEAM; PNUD; DNP y otros, 2015). 

En referencia al criterio de equidad intergeneracional, resulta evidente su transgresión, 

en tanto que el pronóstico del incremento de la temperatura, siendo las futuras generaciones, 

entre ellos los infantes que interpusieron la Acción, las que serán directamente afectadas, a 

menos que las presentes reduzcan a cero, la tasa de deforestación. 

El principio de solidaridad, en el presente asunto, se encuentra determinado por el 

deber y corresponsabilidad del Estado colombiano, en detener las consecuencias que 

provocan la emisión del gas efecto invernadero provocada por la masiva reducción boscosa de 

la Amazonía, siendo primordial adoptar medidas de mitigación inmediatas y efectivas para 

garantizar el derecho al bienestar ambiental, así como también a los tutelantes y demás 

personas que habitan y comparten el territorio amazónico, no sólo nacional, sino en el 

extranjero. 

Ante tal contexto, resulta evidenciable que pese a existir numerosos compromisos 

internacionales, normatividad y jurisprudencia local sobre la materia, el Estado colombiano, 

aún encuentra dificultades para combatir eficientemente la problemática de la deforestación 

en la Amazonía. 

La anterior realidad, además de violentar las regulaciones de la carta ambiental patria, 

y los instrumentos internacionales que integran el orden público ecológico mundial, 

constituye un grave desconocimiento de obligaciones internacionales adquiridas por el 

Estado, en donde Colombia, entre otras, se comprometió a reducir la deforestación en la 

Amazonía colombiana. 

De esta manera la CSJ, resalta la obligación de las autoridades a responder 

eficazmente a los eventos propios de la problemática en cuestión. Evidenciando al mismo 

tiempo que el problema ambiental se ha intensificado grandemente, vislumbrando la 

ineficiencia de las medidas gubernamentales adoptadas para hacer frente al mismo, 

quebrantando garantías iusfundamentalesconectadas con el derecho a garantizar un medio 

ambiente sano. 

De tal forma que las autoridades tuteladas, no están cumpliendo con sus funciones de 

evaluar, controlar y monitorear los recursos naturales, ni de tomar medidas e imponer 

sanciones en caso de que se presente una violación de normas de protección ambiental. 
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En ese sentido, la CSJ, revoca la sentencia de fecha y lugar, anteriormente 

mencionados y otorga la salvaguarda de los derechos invocados. Ordena a su vez a los 

accionados, realizar una serie de actuaciones a corto, mediano y largo plazo que contrarresten 

la tasa de deforestación en la Amazonía, con el fin de hacer frente a los efectos del cambio 

climático y proteger los derechos fundamentales de los convocantes, evidenciando también, la 

preocupación por parte del Estado en combatir las falencias en la falta de atención a los 

documentos internacionales proteccionistas del medio ambiente como parte de la evolución e 

inclusión normativa en Colombia frente a los principios del DIA.  

 

4 CONCLUSIONES 

 

La definición y alcances de los principios del Derecho Internacional Ambiental 

permanecen hoy en día abiertos. Algunos de ellos han evolucionado en un periodo corto de 

tiempo y bajo contextos diferenciados. En ese sentido, resulta evidente vislumbrar que la 

práctica estatal en Colombia, ha evolucionado a partir del reconocimiento de tales principios, 

ya que su tendencia jurisdiccional, ha sido el apartarse de nociones vagas y genéricas para 

caminar a definiciones de conductas requeridas a los Estadosy, por lo tanto, exigibles dentro 

del territorio nacional. De esa manera, el carácter universal y transnacional del derecho 

ambiental y la naturaleza de los principios del DIA, representan pasos pioneros en pro de una 

conciencia ecológica global aplicada en contextos locales. 

El proceso iniciado en el Declaración de Estocolmo 1972 marcó el advenimiento en 

los países miembros de las Naciones Unidas de toda una estructura jurídica e institucional que 

progresivamente fue desarrollándose a través de otros documentos jurídicos internacionales, 

como por ejemplo Río 1992 y París 20115. Estas, trajeron consigo avances importantes para 

la construcción y legislación de políticas ambientales en los Estados. Y como es de notar en 

este trabajo en particular, estos procesos, impactaron de forma relevante el marco legal y 

jurisdiccional ambiental del Estado colombiano. 

En el derecho constitucional colombiano, el medio ambiente sano aún se reconoce 

como un derecho colectivo y no fundamental, pero a través de la figura de conexidad jurídica, 

órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, han 

reconocido a través de diversas sentencias el carácter supralegal del mismo, demostrando que 

la legislación ambiental colombiana ha sido construida también, a partir de la observancia y 

acogimiento de instrumentos jurídicos de carácter internacional con miras a una vocación más 

proteccionista del ecosistema global. 
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La sentencia STC-4360 de la Corte Suprema de Justicia refleja que el rol que 

desempeñan las autoridades ambientales en Colombia, aún es frágil ante el contexto estatal, 

indicando la necesidad de adoptar medidas dirigidas a la efectiva conservación del medio 

ambiente. En virtud de ello, el ideal de protección de este derecho de tal relevancia, será que, 

en Colombia, el mecanismo directo en su defensa, se dé, sin la necesidad de recurrir a factores 

de conexidad por la violación de derechos fundamentales, ya que como lo manifestó la CSJ en 

reiteradas ocasiones, sin un medio ambiente sano, sería imposible garantizar la efectividad de 

otros derechos de carácter primario. 
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RESUMO 

A Ordem econômica brasileira, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, 

tendocomo fim assegurar existência digna, conforme os ditames da justiça social, detém, 

dentre seus princípios obrigatórios, o tratamento favorecido para as empresas de menor porte. 

As diversas esferas governamentais deverão dispensar tratamento jurídico diferenciado 

visando a incentivá-las, através da simplificação, eliminação ou redução de obrigações, dentre 

elas as obrigações administrativas. O direito comparado fornece exemplos de países 

desenvolvidos que estabeleceram suas legislações e incluíram entre suas políticas públicas a 

valorização a este segmento empresarial, corresponsável pela dinamização da economia, 

geração de emprego e renda.  
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obligatory principles favoredtreatment  for smaller firms. The Government’slegal spheres 

should waive different legal treatment to encourage them, through simplification, elimination 
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provides examples of developed countries that have established their legislation and included 

among its public policies valorization tothis business segment,co-responsible for the 

revitalization of the economy, generating employment and income.  
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1INTRODUÇÃO  

 

Inicialmente é necessário abordar ordem econômica como ordem estabelecida. No 

tocante a ordem econômica e o modo existencial desta quanto ao ordenamento jurídico 

brasileiro e o papel do Estado no domínio econômico, cabe verificar, de modo geral, a 

existência dos Princípios afetos e correlacionados à ordem econômica pátria.  

Destarte, estudar a ordem econômica, passando pela análise do conceito de 

Constituição Econômica, no qual a Constituição brasileira de 1988 está inserida. Em seguida, 

analisar as diversas Constituições históricas brasileiras, demonstrando desde a Constituição 

imperial de 1824 até a vigente os diversos perfis da ordem econômica no Brasil. Logo mais, a 

natureza e distinção dos princípios e a identificação dos princípios da ordem econômica 

nacional. 

Na sequência, aparece a atividade de intervenção do Estado no campo econômico, e a 

predisposição desenvolvimentista da atual Carta Republicana brasileira, encerrando com a 

busca, no direito comparado, da disposição favorecedora às empresas de porte reduzido nos 

ordenamentos jurídicos de países desenvolvidos. 

Em seguida, é mister adentrar no tratamento favorecido atribuído pela ordem 

constitucional pátria as microempresas e empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras, e, por fim, uma percepção desse segmento empresarial no âmbito do direito 

comparado. Utilizando sempre no transcorrer no texto como sinônimas as abreviações MPE e 

ME/EPP, para descrever as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

2DA ORDEM ECONÔMICA 

 

Também no tocante a economia é indispensável uma ordem. Segundo Silva (2003, 

p.2), “a idéia de Adam Smith, de que o mercado se regula por si próprio, não foi suficiente 

para conter os abusos”. E por tal motivo, para este autor, existe a necessidade do Estado 

intervir na esfera da economia dispondo e disciplinando uma ordem.  

Referida ordem deve equivaler a um conjunto de regras compatíveis entre si, ou um 

conjunto de medidas, atribuindo ao todo uma harmonia. Essa intervenção deve ser feita por 

meio do orçamento público, ou da própria atuação do Estado como empresário (a iniciativa 

publica), ou, ainda, através do fomento - empréstimos, subsídio, incentivos fiscais, dentre 

outros. 

Do ponto de vista sociológico, por outro ângulo, Silva identifica também a afirmação 
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de Weber (1964 apud SILVA, 2003, p.2). Para o qual ordem econômica equivale “à 

distribuição do poder de disposição efetivo sobre bens e serviços econômicos que se produz 

consensualmente (consensus)”.  

Nesse tom, para Weber (1964 apud SILVA, 2003, p.2) esta distribuição se faz segundo 

o modo de equilíbrio de interesses e se faz à maneira como esses bens e serviços são 

empregados segundo o sentido do poder fático de disposição que repousa sobre o consenso. 

O magistério de Orlando Soares (1995 apud SILVA, 2003, p.3)evidencia que o 

conceito de ordem econômica está entrelaçado ao de ordem social. 

 

O conceito de ordem econômica está entrelaçado ao de ordem social, daí a 

dificuldade em abordar um deles, sem focalizar o outro, até porque as instituições de 

ambas as ordens, abrangem sempre aspectos econômicos e sociais. Por isso 

esclarece ele que a noção de ordem econômica e social corresponde a um conjunto 

de princípios teóricos e normas jurídico-administrativas, de natureza complexa, que 

abrangem aspectos diversos e disciplinam e sistematizam as instituições, no campo 

da produção industrial, circulação da riqueza, comercialização, transporte, uso de 

propriedade, higiene e profissões, assim como costumes que regulam a vida dos 

indivíduos em suas relações com particulares e com órgãos governamentais. 

Outrossim, a noção de ordem econômica e social está intimamente ligada à evolução 

histórica dos diversos sistemas econômicos, sobretudo após o advento da 

propriedade privada e da escravidão, até a fase atual.  

 

Da mesma forma, Souza confere uma conceituação de Ordem Econômica como 

conjunto de princípios, que, de forma harmoniosa, oferecem a ideia de “sistema econômico” e 

de “regime econômico” (SOUZA, 2005, p.189). 

Pois, para ele, sistema econômico corresponde à concepção teórica, ao “modelo 

econômico idealizado”, ao “tipo especial”. E regime econômico é traduzido como “a 

realidade da vida econômica”(SOUZA, 2005, p.189). 

Importou-se verificar, outrossim, o conceito de ordem econômica, segundo Moreira, 

citado por Eros Roberto Grau, que denotaria três sentidos. O primeiro é o sentido do “mundo 

do ser”, a relação entre fatores econômicos concretos; o conceito do mundo do ser, exprime-

se pela a realidade de uma verificação do econômico como “fato” (MOREIRA, 1973 apud 

GRAU, 2017, p.67). 

O segundo sentido seria o sentido sociológico, que envolveria todas as regras de 

conduta que respeitam à regulamentação dos sujeitos na economia, constituindo o sistema 

normativo no sentido sociológico da ação econômica. E o terceiro sentido, a que nos interessa, 

no momento, é o sentido jurídico da economia, o dever-ser normativo. 

Da mesma forma, Moreira, ainda citado por Roberto Grau, entende que a ordem 

econômica, estudada juridicamente, tenha esta terceira ótica, qual seja, a ótica normativa 
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jurídica, e que a ordem econômica corresponde a uma “parcela da ordem jurídica” 

(MOREIRA, 1973 apud GRAU, 2017, p.67). 

Extrai-se da lição de Washington PelusoSouza (2005, p.190-191), que, sendo ordem, a 

ordem jurídico-político-econômica visa a estudar e delimitar vários fatos econômicos 

esparsos, caracterizando-se por um conjunto de princípios harmonicamente dispostos destes 

fatos, conformados pela ordem jurídica, e em harmonia com os valores jurídicos do dever-ser.  

A aparente conotação que advém da leitura desatenta do caput do art. 170 da Carta 

Constitucional de 1988,que posta “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]”, de que a ordem econômica 

estaria (mundo do ser) fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, com as 

finalidades, conformidades e princípios descritos e que isto declararia a existência no mundo 

do ser, deve ser interpretada como o dever-ser fundada (mundo do dever-ser), e no dever-ser 

atingidas as finalidades, conformidades e princípios nele descritos. 

Isto reafirma a ideia de que a ordem econômica é parcela da ordem jurídica. A ordem 

econômica contida na Constituição Federal de 1988, portanto, é norma contida no mundo do 

dever ser. 

Como parcela da ordem jurídica, no sentido atribuído neste trabalho, a ordem 

econômica dirige-se ao intérprete, ao legislador e ao aplicador da norma, de forma 

determinante e até dirigente, como será descrito adiante. 

A ordem econômica constitucional é o conjunto de disposições normativas relativas ao 

conteúdo, à organização e à atuação econômica determinada pelo Direito em um dado 

ordenamento jurídico constitucional. 

Explicita sabiamente Eros Roberto Grau, então, a ideia de ordem econômica, valendo-

se do seu sentido jurídico, como conjunto de princípios jurídicos, mediante conformação da 

atividade econômica a determinados fins políticos do Estado (GRAU, 2017, p.70). 

 

É nítida a qualificação desta última (que é a ordem econômica da qual cogito) como 

parcela da ordem jurídica. 

Em outra ocasião a descrevi como conjunto de princípios jurídicos de conformação 

o processo econômico, desde uma visão macrojurídica, conformação que se opera 

mediante o condicionamento da atividade econômica a determinados fins políticos 

do Estado. Tais princípios – prossegui – gravitam em torno de um núcleo, que 

podemos identificar nos regimes jurídicos da propriedade e do contrato. 

 

Evidencia-se, então, o conceito de ordem econômica, sob o enfoque jurídico, como 

conceito próximo de Constituição Econômica. 
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3CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA: CONSIDERAÇÃO CONCEITUAL E HISTÓRICA 

 

A ideia de Constituição econômica concretiza-se após a 1ª Guerra Mundial e no 

período histórico que a sucedeu. 

O intervencionismo estatal necessário para atuar na defesa do interesse público 

implementado pelo Estado Social, exige também a conformação dos interesses privados aos 

interesses públicos – do qual o Estado representa -, o que é legitimado pelo texto 

Constitucional, norma superior do ordenamento jurídico. 

A ordem econômica, entendida como organização da economia tem seu nascimento 

antes mesmo do surgimento do Estado Moderno constituído. E naturalmente essa ordem 

natural da economia tem por parâmetro a atuação livre e desembaraçada, por tal motivo, há a 

necessidade de uma norma – e norma de caráter Constitucional – para vinculação desta ao 

interesse público. 

Os fatos históricos demandaram essa deliberação e os ordenamentos constitucionais 

foram paulatinamente agregando em seus textos dispositivos expressos da ordem econômica. 

Constituição política e constituição econômica se interimplicam e se integram, como 

bem observa Fonseca (2005, p.89) em sua obra.  

Para o tema Constituição econômica deve-se reportar simultaneamente ao tema 

intervenção do Estado na economia. Explica então (SOUTO, 2003, p.10-11): 

 

[...] o intervencionismo estatal na economia, implementado no Estado Social, destaca-

se com maior determinação após o advento do constitucionalismo, quando já 

solidificada a ideia de Estado de Direito, i.e., o Poder Público limitado por uma ordem 

jurídica. Portanto, se a atividade econômica, que antecedia o Estado, deveria se 

conformar aos objetivos da coletividade por este representada, indispensável seria que 

o documento legitimador do Poder do Estado – a Constituição – previsse tal atuação, 

bem como impusesse os respectivos limites. 

 

O autor Vital Moreira, citado por Souto, assevera, então, que a Constituição 

econômica está ligada ao fim da ordem natural da economia, a intervenção estatal desfaz essa 

representação liberal da ordem natural econômica e estabelece uma outra ordem, política, que 

dispõe sobre o econômico na forma de norma. Essa norma tem natureza de sistema normativo 

programático de uma ordem econômica a realizar-se (MOREIRA, 1979 apud SOUTO, 2003, 

p.11): 

 

Ela está fundamentalmente ligada ao fim da representação liberal da ordem natural do 

econômico, e ao desencanto que esse fim provocou. A intervenção do Estado, tornada 

necessária, quebra aquela representação e faz substituí-la por uma outra em que ao 

político se vão fazer exigências sobre o econômico. Essas exigências dão entrada no 
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texto constitucional e é sobre esse sistema normativo-programático de uma ordem 

econômica a realizar que vai erigir-se o conceito de constituição econômica. 

 

Nesse contexto, pode-se definir a Constituição econômica como regras, princípios ou 

instituições jurídicos que apresentam juridicamente os elementos determinantes do econômico 

ou as relações de produção, os quais hão de qualificar e construir a ordem econômica.  

Importante pontuar que, no que tange às Constituições econômicas existemgraus de 

constituições econômicas, dependendo do maior ou menor grau de intervenção estatal.  

Nesse rumo, é de se perceber que a Constituição deve ter a sua aplicação como uma 

unidade e não como segmentos isolados. A Constituição econômica deve ser parte integrante 

e não autônoma da Constituição do Estado. Não se deve romper com a unidade da 

Constituição e decompô-la em uma pluralidade de núcleos isolados e autônomos, inclusive, a 

atividade econômica que esta deve regular. 

Por fim, evidencia Bercovici (2005, p.67) que, sem qualquer intenção de pautar-se em 

elementos utópicos, “A Constituição de 1988 tentou trazer as bases de um projeto nacional de 

desenvolvimento.” 

 

4CONSTITUIÇÕES ECONÔMICAS BRASILEIRAS 

 

Dentre as Constituições brasileiras, é importante fazer breve apanhado acerca do 

histórico posicionamento constitucional nacional, sobretudo no que tem pertinência ao tema 

em estudo. Far-se-á breve verificação dos dispositivos constitucionais atinentes aordem 

econômica, nas Constituições históricas brasileiras. 

A Constituição de 1824 foi a primeira Constituição no Brasil a mencionar como título 

a “Ordem Econômica e Social”. 

A referida Carta Política imperial dispunha em seu artigo 115 “A ordem econômica 

deve ser organizada conforme os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de 

modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade 

econômica.” 

Jurema Vilela Souto descreve que o referido texto constitucional trouxe dentre outros 

instrumentos de intervenção, as seguintes previsões de (SOUTO, 2003, p.15): 

 

Monopólio (art. 116), o fomento ao desenvolvimento do crédito (art. 117) e da 

produção (art. 121), a nacionalização dos bancos (art. 117), das minas e jazidas 

minerais (art. 119, § 4º) e o estímulo à formação de colônias agrícolas em áreas 

empobrecidas (art. 121, § 5º). 
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A Constituição de 1937, promulgada por Getúlio Vargas, retomou aspecto liberal da 

face Estatal e teve determinada a ordem econômica em seu artigo 135. 

 

Art. 135 - Na iniciativa individual, no poder de criação, de organização e de invenção 

do indivíduo, exercido nos limites do bem público, funda-se a riqueza e a 

prosperidade nacional. A intervenção do Estado no domínio econômico só se legitima 

para suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fatores da produção, 

de maneira a evitar ou resolver os seus conflitos e introduzir no jogo das competições 

individuais o pensamento dos interesses da Nação, representados pelo Estado. A 

intervenção no domínio econômico poderá ser mediata e imediata, revestindo a forma 

do controle, do estimulo ou da gestão direta. 

 

Acerca da Carta Constitucional de 1937, Souto descreve que o referido texto 

constitucional trouxe dentre outros instrumentos de intervenção, as seguintes previsões 

de(SOUTO, 2003, p.17): 

 

A mesma Carta considera o trabalho dever social (art. 136), sendo criados os 

princípios da legislação trabalhista (art. 137); são criadas a Justiça do Trabalho (art. 

139) e a reserva de mercado para bancos de depósito (art. 145), para as empresas 

concessionárias de serviços públicos (art. 146) e para o setor de navegação (art. 149). 

 

A Carta Constitucional brasileira de 1946, após o restabelecimento da democracia, 

inovou introduzindo o princípio da justiça social à ordem econômica, disciplinando o texto 

em seu art. 145 que “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da 

justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano”. 

Atualmente o referido princípio foi promovido à categoria de fundamento da 

República Federativa do Brasil, a teor do artigo 1º, inciso IV, da Carta de 1988. 

Adiante, a Constituição de 1967 estabeleceu a justiça social como finalidade da ordem 

econômica, com base nos princípios igualmente estabelecidos no seu art. 157.  

 

Art 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos 

seguintes princípios: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como 

condição da dignidade humana; III - função social da propriedade; IV - harmonia e 

solidariedade entre os fatores de produção; V - desenvolvimento econômico; VI - 

repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a 

eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 

 

Impende trazer o último princípio, qual seja, o princípio da repressão ao abuso do 

poder econômico. Esse referido poder econômico pode ser marcado pelo domínio dos 

mercados, pela eliminação da concorrência e pelo aumento arbitrário dos lucros, é o que se 

pode denotar da leitura do referido texto Constitucional. 

A Emenda Constitucional no. 01 de 1969 (art. 160) é entendida por parte da doutrina 
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nacional como sendo Constituição formal. Esta acrescentou no próprio caput do dispositivo 

relativo à ordem econômica e social, em comparação a Carta de 1967, a afirmação da 

finalidade que esta atividade deve ter quanto à realização do desenvolvimento; e estabeleceu a 

expansão das oportunidades de emprego produtivo como princípio.  

Novamente restabelecido o regime democrático, foi convocada a Assembleia Nacional 

Constituinte em 1987. 

Como consequência dos trabalhos, resultou a publicação da Carta da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, a vigente Constituição brasileira. 

A Constituição federal de 1988 estabelece entre seus artigos 170 e 192, o Título VII, 

“Da Ordem Econômica e Financeira”, onde são dispostos, portanto, quatro capítulos, sendo o 

primeiro direcionado para os “Princípios Gerais da Atividade Econômica”, o segundo para a 

“Política Urbana”, o terceiro aplicado a “Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária” 

e o quarto destinado ao “Sistema Financeiro Nacional”. 

O artigo 170 dispõe que a ordem econômica nacional é fundada na valorização do 

trabalho, em seguida, da livre iniciativa; tem por fim assegurar existência digna, na 

conformidade da justiça social.  

E o mesmo dispositivo determina quais os princípios que devem ser seguidos e 

respeitados, quais seja a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da 

propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor e do meio ambiente, a busca do 

pleno emprego e, especialmente, em atenção ao presente trabalho, o tratamento favorecido 

para as empresas de pequeno porte. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de 

pequeno porte. (Redação original da CF/88, quanto a este inciso) 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação vigente, atribuída 

pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. 
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A dicção original do inciso IX do citado artigo 170, da Constituição da República, 

favorecia as empresas exclusivamente de capital nacional, o que foi alargado pela Emenda 

Constitucional nº 06, de 15/08/1995, para todas as empresas constituídas sob as leis brasileiras 

e que tenha sua sede e administração no País.  

 

5PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA E OS FINS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Assevera Tavares (2011, p.128-129), no que tange aos princípios da ordem econômica, 

que essas normas principiológicasexpressam não apenas os fundamentos da ordem 

econômica, mas também, e principalmente, suas finalidades, isto é, os objetivos delineados a 

serem alcançados como metas pela implementação de seus ditames econômicos. 

Nos termos do artigo 170 da CF/88, como já apontado, a ordem econômica é fundada 

na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por objetivo assegurar a todos 

existência digna e conforme os ditames da justiça social. 

Deve ser registrado, igualmente, que nessa obra mencionada, inicialmente se elenca os 

princípios econômico-constitucionais em sentido amplo, para, após, tratar dos princípios 

econômico-constitucionais em sentido estrito.  

O autor entende que, embora trabalhe a classificação dos princípios estritos 

constitucionais, podem e devem ser analisados outros princípios de teor Constitucional 

presentes na Carta, quais sejam os princípios econômico-constitucionais em sentido amplo 

(TAVARES, 2011, p.128-129). 

E estes seriam, também, o princípio do Estado de Direito, conferindo a necessária 

segurança e previsibilidade das relações jurídicas; o princípio do Federalismo, decorrente da 

unidade econômica brasileira; os princípios dos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa (artigo 1º, inciso IV da CF/88); o princípio do desenvolvimento nacional (artigo 3º, 

inciso II da CF/88); o princípio da erradicação da pobreza e marginalização e o princípio da 

redução das desigualdades sociais e regionais (artigos 3º, III e III, fine da CF/88) (TAVARES, 

2011, p.128-129). 

Em sentido estrito, o texto do artigo 170 da Carta brasileira de 1988 estabelece os 

princípios da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da 

livre concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das 

desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego, e, especialmente, do tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
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sua sede e administração no País. 

Deve-se ter em lembrança de destacada pontuação, que o princípio do 

desenvolvimento nacional está estampado no artigo 3º, inciso II, da Carta de 1988.  

A Constituição federal é, portanto, uma Constituição desenvolvimentista. Embora a 

questão seja tratada mais adiante, já imediatamente traçam-se algumas assertivas acerca do 

desenvolvimento, com a intenção de demonstrar a Constituição desenvolvimentista brasileira. 

Breves disposições serão por ora descritas, mas o tema será abordado no capítulo conclusivo. 

Importante entender que Desenvolvimento (TAVARES, 2011, p.65) passa 

prioritariamente pelo desenvolvimento do homem, de seu cidadão, de seus direitos 

fundamentais. Sem ele, o mero avanço econômico pouco significará, apenas fará sentido para 

poucos. 

Bercovici (2005, p.53) corrobora que apesar de índices de aumento de produtividade 

(aspecto quantitativo), isso não representa necessariamente melhores condições de vida a 

maioria da população, quando aduz que “[...] embora possa haver taxas elevadas de 

crescimento econômico e aumentos de produtividade, a modernização não contribui para 

melhorar as condições de vida da maioria da população”. 

Então, o crescimento não deve ser considerado um fim em si mesmo, sobretudo pela 

aposição da simples produção econômica que leva em consideração uma matemática 

quantitativa. 

Nesse diapasão, descreve Bercovici (2005, p.88)que o quadro econômico brasileiro 

gerou “pólos de desenvolvimento em algumas regiões”, enquanto que outras estão em 

situação de desigualdade. E a necessidade e a determinação Constitucional para o 

planejamento estatal com o fim de gerar “desenvolvimento equilibrado”(BERCOVICI, 2005, 

p.76). 

Com crescimento econômico, está-se diante de modernização. E modernização sem 

acompanhar alteração de estruturas do sistema produtivo acarreta uma maior concentração de 

riqueza e consequente manutenção e alargamento do subdesenvolvimento. Não é essa a 

proposta Constitucional brasileira. Para isso, é importante verificar o caráter dirigente da 

Constituição. 

Segundo Canotilho, citado por Bercovici (2005, p.35), a Constituição é Dirigente, e na 

sua totalidade. E isto significa que esta é mais que uma garantia do existente, mas um 

                                                      
No mesmo texto, Bercovici destaca a posição doutrinária do alemão Peter Lerche, que igualmente entende a 

Constituição como dirigente, divergindo apenas quanto a sua extensão. Para este a Constituição é em parte 

dirigente, vinculando o legislador, enquanto que Canotilho aponta a integralidade da Constituição como 
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programa para o futuro, fornecendo linhas de atuação para a política. Pois, Constituição 

Dirigente é um programa de ação para a alteração da sociedade. 

É de se destacar ainda que é característica essencial das Constituições econômicas o 

seu caráter dirigente ou diretivo (TAVARES, 2011, p.37): 

 

A característica essencial das Constituições Econômicas do século XX é, portanto, o 

seu caráter diretivo ou dirigente. A importância da Constituição Econômica, 

segundo Vital Moreira, é a possibilidade que ela abre de se analisar a totalidade da 

formação social, com suas contradições e conflitos. A Constituição Econômica torna 

mais clara a ligação da Constituição com a política e com as estruturas sociais e 

econômicas. 

 

Tal alteração da sociedade deverá, destarte, efetivar a busca da concretização das 

metas constitucionais, expressamente albergadas pelo Constituinte. 

Nesse sentido, se desenvolvimento tem correlação com o elemento qualitativo 

econômico na sociedade (e não o elemento quantitativo), o Estado é o principal promotor do 

desenvolvimento, através do planejamento. 

Como de forma frisada, pois já foi descrito anteriormente, declara que “a Constituição 

de 1988 tentou trazer as bases de um projeto nacional de desenvolvimento.” E, nesse sentido, 

afirma e enfatiza esse autor o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, como “cláusula 

transformadora” (BERCOVICI, 2005, p.67). 

A concretização dos objetivos e metasconstitucionais, sobretudo da denominada 

cláusula transformadora exige postura ativa do Estado, por isso destacam-se as medidas de 

intervenção na ordem econômica. 

Nesse contexto, um dos destacados princípios normativos da ordem econômica é o 

favorecimento às empresas de porte reduzido estabelecidas sob as leis brasileiras e o seu 

tratamento diferenciado. 

Dentre os princípios da ordem econômica, encontra-se, como visto, a soberania 

nacional; a propriedade privada e a função social da propriedade; a livre concorrência; a 

defesa do consumidor; a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação; a redução das desigualdades regionais e sociais; a busca do pleno emprego; e, 

destarte, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

Moreira Neto e Ney Prado (apudPETTER, 2008, p.91), na obra titulada por “Uma 

                                                                                                                                                                      
Dirigente. 
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análise sistêmica do conceito de ordem econômica e social”, lecionam que se absorve uma 

aproximação dos conceitos de desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar social, 

dignidade da pessoa humana e justiça social, o que é também identificado por SEN, 

compatibilizando os diversos valores constitucionais, por isto, dentre eles, conciliando os 

princípios da igualdade de tratamento e tratamento favorecido para empresas de pequeno 

porte (PETTER, 2008, p.91): 

 

[...] parece mesmo ser extraível uma aproximação semântica nos conceitos de 

desenvolvimento econômico, qualidade de vida e bem-estar, dignidade da pessoa 

humana e justiça social. 

Decerto que nenhum se reduz ao outro, mas é notável como uma visão de conjunto 

propicia um alargamento de perspectiva. Esta abordagem mais panorâmica permite 

conciliar institutos aparentemente díspares, tais como: propriedade privada e função 

social da propriedade; liberdade de iniciativa e iniciativa suplementar do Estado; 

liberdade de empresa e função social da empresa; liberdade de lucro e abuso do poder 

econômico; liberdade de contratação e valorização do trabalho humano e harmonia e 

solidariedade entre categorias sociais de produção; igualdade de tratamento e 

tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. 

 

De outro giro, este trabalho detém-se a estudar o princípio específico e estrito do 

favorecimento e o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, 

fazendo-o no âmbito Administrativista, quanto ao acesso ao mercado, através das licitações 

públicas, objeto do capítulo sucessivo. 

Dentro dessa temática, é de se ressaltar que as microempresas e empresas de pequeno 

porte representam a abertura de um grande espaço no campo do intento na resolução de um 

problema econômico antigo, qual seja, a dinamização da economia, nos níveis local e 

regional, e da concentração de renda.  

Segundo a lição de Justen Filho (2009, p.12), o contrato administrativo é o 

instrumento “primordial por meio do qual o Estado estabelece relacionamento com os 

particulares para obter bens e serviços de que necessita”. E prossegue afirmando que esta 

contratação – a contratação administrativa – “também se revela como um relevante 

instrumento de implementação de políticas públicas no âmbito econômico e social”. E mais 

do que isto, as contratações administrativas são um meio mais do que de atender as 

necessidades imediatas do Estado, mas de instrumento de incentivo e fomento a atividades 

mais que socialmente desejáveis. 

Justen Filho (2009, p.12)declara que “é vultoso o montante de recursos financeiros 

desembolsados pelos cofres públicos relativamente a contratações administrativas”. E 

destacou a edição da Lei Complementar nº 123/2006 como conjunto de providências 

destinadas ao fomento da atividade empresarial, o que também será objeto deste estudo. 
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Do ponto de vista social, respondem as ME/EPP, segundo os dados oficiais, pela 

geração do maior número de novos empregos no País, o que atende a promoção de dignidade 

da pessoa humana, solidariedade, desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, 

qualidade de vida e de justiça social, fundamentos e objetivos da Constituição Federal 

brasileira – artigos 1º, 3º e 170 da CF/88. 

Segundo Petter, uma economia “saudável” tem nas micro e pequenas empresas um 

forte sustentáculo, demonstrando razão avaliatória e instrumental de mais desenvolvimento 

(PETTER, 2008, p.304): 

 

Uma economia saudável tem na aparição e desenvolvimento de micro e pequenas 

empresas um de seus mais fortes sustentáculos. Mas a mesma constatação é forte 

indício de que a liberdade de iniciativa econômica ali de fato encontrou o 

substancial substrato fático-jurídico-econômico, cujo indício de liberdade, [...], é 

mesmo razão avaliatória e instrumental de mais desenvolvimento, até numa 

concepção não econométrica do termo. 

 

Nesse sentido, evidencia-se neste trabalho, o princípio do favorecimento das empresas 

de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e com sede e administração no País, para 

tratar do favorecimento e do tratamento diferenciado no âmbito administrativo, especialmente 

quanto ao aspecto das Licitações públicas. 

Desta feita, no âmbito do acesso ao mercado, através das aquisições públicas, 

realizadas por meio das licitações, o Estado também participa da economia e deve agir, por 

meio da intervenção indireta e por indução, dentro da ótica do planejamento promotor do 

desenvolvimento, tendo as ME/EPP, neste contexto, relevante papel na ordem econômico-

jurídica e social.  

 

6A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

Indagando acerca de que modo se verifica a intervenção do Estado na atividade 

econômica, procedeu-se a análise doutrinária pertinente. 

Quanto aos aspectos gerais da intervenção do Estado no domínio econômico, pode-se 

ser examinado na posição doutrinária do liberalismo econômico em Adam Smith, para o qual 

oEstado teria apenas três deveres de grande relevância, para a sociedade, e somente estes. 

Seriam eles (VENÂNCIO FILHO, 1998, p. 04-05): 

 

[...] primeiro, o dever de proteger e a sociedade da violência e da invasão por outras 

sociedades independentes; o segundo, o dever de proteger, na medida do possível, 

cada membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer outro membro, ou o 
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dever de estabelecer uma adequada administração da justiça; em terceiro lugar, o 

dever de erigir e manter certas obras públicas e certas instituições públicas que nunca 

será do interesse de qualquer indivíduo ou de um pequeno número de indivíduos 

erigir e manter; porque o lucro jamais reembolsaria as despesas para qualquer 

indivíduo ou número de indivíduos, embora possa frequentemente proporcionar mais 

do que o reembolso a uma sociedade maior. 

 

Com relação ao liberalismo, qualquer extensão que se possa dar a esta última função 

de realizar obra ou instituição pública, também manteria a limitação ao Estado.  

Nesse contexto, ainda prossegue declarando que o Estado liberal provocou o 

aparecimento de um duplo princípio. Eis que em exercendo, o indivíduo, a atividade privada, 

detinha a liberdade do comércio e da indústria, que entendido esta como uma das liberdades 

individuais, representava um princípio; e por outro norte, o princípio da liberdade do 

comércio e da indústria proíbe ao Estado e seus órgãos descentralizados intervir, com o peso 

excepcional dos recursos coletivos, na concorrência industrial e comercial (VENÂNCIO 

FILHO, 1998, p. 06). 

Igualmente relatado por Venâncio Filho, optou-se por mostrar a realidade dessas 

formas extremas da atividade privada, afirmando que mesmo no apogeu do capitalismo, o 

ideal de liberdade e de individualismo não foi jamais inteiramente concretizado. Asseverando 

“donde resulta que o capitalismo é inconcebível sem um mínimo de 

intervenção”(VENÂNCIO FILHO, 1998, p. 06). 

Como desfecho do Estado Liberal, extrai-se ainda do texto de Venâncio Filho queas 

atribuições do Estado, pertinentes às matérias de interesse comum, são insusceptíveis de 

entrega à iniciativa privada; e no mais, as transformações advindas especialmente após a 

Revolução Industrial agravaram as condições materiais da vida dos trabalhadores, revelando 

grande disparidade entre o cidadão nobre e a situação do proletário, penalizando por 

constrangimentos econômicos (VENÂNCIO FILHO, 1998, p. 09). 

Ressalta-se, na sequência imediata, que a livre iniciativa consolidou-se como princípio 

na maior parte dos Países, salvo exceções, e pelo mesmo lado, consolidou-se também a 

intervenção do Estado na economia (TAVARES, 2011, p.64). 

 

De modo geral, a livre-iniciativa consolidou-se como princípio fundamental da 

organização da economia na maioria dos países da atualidade, exceção feita àqueles 

nos quais a liberdade não é consagrada plenamente (no sentido ocidental de 

liberdade). Mas também, ao lado da livre-iniciativa, consolidou-se a intervenção do 

Estado (paradoxo econômico aparente). 

 

O mesmo autor evidencia, nessa trajetória, o dever ser a intervenção do Estado 

compreendida como uma necessidade no estabelecimento de uma sociedade justa e 



37 

 

igualitária. E que a atuação estatal, até mesmo no modelo liberal, é necessária, seja em certas 

atividades determinadas – para ele, intervenção propriamente dita -, seja na intervenção 

indireta, através da regulação e fiscalização da atuação da iniciativa privada. 

A forma de Estado Liberal cedeu lugar, historicamente, ao Estado Social, com 

pretensões de cuidado com as aspirações coletivas.  

O Estado Social impulsionou o estabelecimento do “constitucionalismo social” com a 

preocupação da participação estatal na atividade econômica, segundo Bercovici (2005, p.13). 

Por derradeiro, o Estado Contemporâneoafastou-se de prestar de forma direta diversas 

atividades, transferindo-as aos particulares, sem, contudo, deixar de regular e fiscalizar a 

conduta privada, é o Estado Regulador. 

Por conseguinte, quanto aos atos interventivos no domínio econômico, encontra-se em 

Souto (2003, p.16), que leciona que a Carta Constitucional de 1988 estabeleceu os seguintes 

instrumento e mecanismos e normas correlacionadas: a) planejamento do desenvolvimento 

econômico – art. 174, § 1º; b)incentivo (Fomento público) – art. 174; c) repressão ao abuso de 

poder econômico – art. 173, § 4º; d) exploração direta da atividade econômica – art. 173. 

Em concordância com a doutrina, pode-se entender que o planejamentotrata-se de uma 

qualificação da intervenção, ou melhor, uma técnica, de efetivação de objetivos previamente 

estabelecidos. 

Tais institutos, então, de intervenção por direção e por indução; de planejamento, 

incentivo, repressão e exploração direta da atividade econômica; são proposições e institutos 

da Carta Constitucional de 1988.   

O que deve ser destacado, destarte, aqui, é a vigência jurídica e a ordem a uma 

predisposição de institutos de participação estatal na atividade econômica presentes em nossa 

Carta Constitucional e que estão à disposição da atuação do interprete, do aplicador, do 

legislador e do administrador brasileiros como instrumentos de efetivação do interesse 

público. 

Diante do exposto, pode-se asseverar que a Constituição Federal de 1988 trouxe as 

bases de um projeto nacional de desenvolvimento. 

 

 

7DIREITO COMPARADO: JAPÃO E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Acerca do direito comparado, no Japão foi procedida a verificação histórica 

concernente ao tratamento favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse 
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País, historicamente, existiu a preocupação com o favorecimento de tal segmento.  

O autor ItiroIida (1984, p.40) expõe o estudo em sua obra “Pequena e Média Empresa 

no Japão”. Inicialmente, identifica-se que no período pós-guerra houve uma preocupação 

direta com a pequena e média empresa. A primeira providência japonesa relevante para a 

proteção delas foi a criação de uma Agência.  

A SMEA – sigla identificada pelo aludido pesquisador, que, traduzida para o inglês, 

significa –SmallandMedium Enterprise Agency – do ano de 1948. Essa agência ligada ao 

Ministério da Indústria e Comércio Internacional – MITI – foi criada para coordenar e 

fomentar as medidas governamentais, visando ao fortalecimento do setor. Sua criação tenderia 

a adotar as seguintes categorias de favorecimento a consultoria, treinamento e informações; o 

estímulo quanto àorganização de associações e cooperativas; e o estímulo quanto a 

mecanismos financeiros e fiscais. 

Então, desse estudo identifica-sediversas legislações protetivas surgidas no período 

estudado por ele quanto às empresas naquelePaís identificadas como pequenas e médias 

empresas. Em 1960, foi editada a Lei sobre Medidas Especiais para Promoção de Pequenas e 

Médias Empresas Específicas, para apoiar planos de modernização em alguns setores 

selecionados. Em 1962, foi promulgada a Lei sobre Cooperativas para Promover Distritos 

Comerciais, para beneficiar o comércio varejista, com o objetivo de fortalecer o pequeno 

comércio local, organizando estas empresas na forma de cooperativas, para desenvolvimento 

de programas conjuntos ou atividades compartilhadas, superando-se assim, a desvantagem da 

pequena escala individual. 

Entretanto, segundo o mesmo autor, a lei mais importante que definiu a política geral 

do governo para o fortalecimento da pequena e média empresa é a Lei Básica da Pequena e 

Média Empresa, que foi promulgada de 1963. Tanto essa Lei como os outros instrumentos 

legais surgidos na década de 1960 visavam aperfeiçoar a pequena e a média empresa, pela 

racionalização e fortalecer sua estrutura administrativa e a introdução de tecnologias 

modernas, visando reduzir os efeitos negativos da existência da dupla estrutura na economia 

japonesa. 

                                                      
O estudo de ItiroIida identifica que a economia japonesa tem peculiaridade interessante. O governo Meiji 

adotou uma política de modernização e industrialização, fomentando a produção e a indústria, e isso provocou o 

aparecimento de duas estruturas diferentes na economia japonesa. Uma de grandes e modernas empresas, com 

tecnologia transplantadas do exterior de relevante papel econômico. E outra estrutura de indústrias tradicionais, 

quase sempre constituídas de pequenas e médias empresas, as quais tinham que se adaptar sob influência das 

grandes empresas e muitas delas desapareceram por falta de condições de se adaptar a esta realidade. A pequena 

e média empresa, então, vivia uma situação instável e a maior taxa de acumulação era das grandes empresas, por 

isto se modernizavam ainda mais e as pequenas não conseguiam acompanhar este ritmo. Havia um sistema de 

subcontratação. A organização das empresas após 1930 era uma organização industrial-militar onde as empresas 
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De acordo com a legislação, o governo adotou um elenco de medidas, essencialmente 

baseada nos seguintes pontos, inclusive encomendas feitas pelo governo das pequenas e 

médias empresas (IIDA, 1984, p.85): 

 

a) Modernização. Com o aumento dos salários e consequente aumento do custo de 

produção, algumas indústrias tradicionais, como a têxtil, perderam poder de 

competição em relação a países menos desenvolvidos, como a Coréia, China e 

Formosa, e então foram obrigadas a se modernizar, produzindo produtos mais 

sofisticados e de melhor qualidade, para escapar da competição direta com aqueles 

países. Por exemplo, guarda-chuvas de desenho tradicionais são importados, enquanto 

que aqueles dobráveis e de melhor qualidade são produzidos no Japão. 

b) Financiamento. Foram criados mecanismos próprios para financiar as PME’s e 

foram implantados os sistemas de garantia de crédito, para facilitar o acesso das 

PME’s aos bancos privados, com aval do governo, e houve também uma redução dos 

impostos incidentes sobre as PME’s para facilitar o seu processo de capitalização. 

c) Garantia de mercado. O governo adotou algumas medidas para garantir o mercado, 

em certos setores, para as PME’s, impedindo a entrada das grandes empresas nesses 

setores, e colocou encomendas das organizações governamentais nas PME’s, além de 

estabelecer normas para que as PME’s tenham condições de competir em igualdade 

de condições com as grandes empresas. 

d) Medidas especiais para as pequenas e as microempresas. Além das medidas 

anteriores, algumas medidas especiais foram adotadas para fortalecer as 

microempresas, incluindo assistência gerencial e a organização de um banco, a 

Corporação Financeira Nacional, em 1949, voltada especialmente para o 

financiamento da microempresa e da pequena empresa. 

 

Desta feita, a partir deste conjunto de leis, sobretudo as prioritariamente identificadas, 

buscou-se apoiar o fortalecimento e a modernização da pequena e média empresa. 

A política governamental pautou-se pelo estudo, em nosso caso, histórico, do que 

editou o Japão, no favorecimento a este segmento empresarial denominado dentro das 

políticas públicas de pequenas e médias empresas, mas que se assemelha a proteção às 

microempresas e empresas de pequeno porte do sistema atualmente vigente no Brasil. 

Os esforços governamentais, de acordo com o que se pode afirmar das legislações 

expostas até a data referida, também se preordenaram nas contratações públicas, e em 

incentivos de agrupamento em associações e cooperativas, na busca da economia de escala, 

garantias de oportunidades de negócios, modernização, estudos e pesquisas, gerenciamento, 

                                                                                                                                                                      
situadas no topo da estrutura piramidal eram responsáveis pela montagem do produto final e passavam as 

encomendas para empresas que estivessem hierarquicamente inferiores e assim sucessivamente. Quando 

existiam maiores demandas, as demandas também eram mais satisfatórias paras as hierarquicamente inferiores, e 

ao contrário, estas ficavam em situação difícil. Havia, no declarar do autor, um conjunto de empresas, que se 

especializavam na produção de destacados produtos, localizando-se muitas vezes na zona rural, para aproveitar 

menos custo, mas que, decorrente do sistema gerariam disparidades de renda e condições de trabalho. Desde 

1956 o governo tomou medidas enérgicas em razão do interesse público e social, editando legislação protetiva 

das empresas subcontratadas, estipulando a garantia de pagamento a estas empresas em contratos vigentes e em 

casos de distratos com as subcontratantes, a regulação de preços e a fiscalização. 
A vigente Lei Federal brasileira no. 11.488/2007 estende às cooperativas alguns dispositivos da LC 123/06 das 

microempresas e pequenas empresas, inclusive o estabelecido no Capítulo V, qual seja, o acesso ao mercado e às 

aquisições públicas. 
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melhoria das condições de trabalho, providências fiscais, de crédito e de estímulo às 

exportações, dentre várias outras providências de valorizadas medidas de proteção, dentre elas 

a exigência de esforços das pequenas e médias empresas em adaptarem-se as mudanças nas 

condições econômicas e sociais do País. 

Foram editadas diversas leis no Japão, como se pode denotar do estudo histórico, 

referentes ao segmento empresarial das empresas de menor porte e à primeira vista se pode 

extrair a constatação da importância atribuída ao tema, além da assertiva de que o 

planejamento do desenvolvimento de tais empresas identificou-se, sobremaneira, com a 

política de desenvolvimento do País. 

No mesmo sentido, com a busca de proteção da produção nacional e da geração de 

empregos, a lei de licitações dos EstadosUnidos, denominada Buy American Act, data de 

1933.  

Essa lei foi editada no período pós Grande Depressão da década de 1930, e diversas 

disposições desta lei ainda na atualidade são aplicadas controlando e imprimindo restrições às 

compras governamentais de bens não produzidos nos Estados Unidos.  

Irene PatríciaNohara (2007, p.271) leciona que tais restrições, na atualidade, podem 

ser afastadas em razão da disponibilidade de produtos internamente, do interessepúblico e se o 

produto nacional não produzir preços razoáveis – sobretudo após a assinatura de Tratados de 

Livre Comércio Internacionais. 

Assim, é necessário descrever o seguinte (NOHARA, 2007, p.271): 

 

Os Estados Unidos desempenharam, por muito tempo, um papel dúbio no processo de 

negociação das compras governamentais no âmbito das organizações internacionais, 

pois ao mesmo tempo em que pressionavam os demais países para que promovessem 

as aberturas sugeridas por meio da implementação de uma legislação não 

discriminatória nas licitações, não abriram mão de sua legislação protecionista aos 

produtos nacionais porque tinham consciência da importância das compras 

governamentais como instrumento de incentivo ao desenvolvimento das indústrias e 

empresas do país. 

 

A seguir, por pressão internacional, então, os Estados Unidos derrogaram sua norma 

licitatória que impedia ou restringia a participação de empresas estrangeiras em suas 

licitações. Entretanto, mantiveram restrição em relação àproteção de pequenas empresas, eis 

que esse País tem o entendimento de que as pequenas empresas são instrumento de incentivo 

ao desenvolvimento.  

A parcela das determinações normativas da nossa Lei Complementar no. 123/06 foi 

originada na verificação do modelo norte-americano. Afirma, ainda, Nohara (2007, p.272), 
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que os Estados Unidos têm uma das mais avançadas legislações de proteção às empresas de 

porte reduzido, tanto nas licitações quanto em outras áreas, tais como o fomento à exportação, 

o incentivo à competitividade contra as importações e às ações afirmativas para negócios 

conduzidos por pessoas em alguma desvantagem econômica. 

 

Os Estados Unidos possuem uma das legislações que mais protegem as pequenas 

empresas, não só do ponto de vista das aquisições públicas, mas em inúmeros outros 

aspectos, como o fomento à exportação, o incentivo à competitividade contra as 

importações e às ações afirmativas para negócios conduzidos por pessoas em 

desvantagem econômica e social (NOHARA, 2007, p.272). 

 

Esse País implementa, desde 1953, pela Lei (Public Law) nº 85-536, denominada 

Small Business Act - Lei de Apoio às Pequenas Empresas, políticas públicas de incentivo às 

pequenas empresas.  

Nohara explicita que a seção número 2 da lei torna clara aessência do sistema 

econômico das empresas privadas norte-americanas, fundado na livre concorrência, - para o 

bem-estar econômico e também a segurança da nação, porém, afirma ela que a lei ressalva de 

forma expressa que “esses objetivos não serão realizados sem o fomento e o desenvolvimento 

da capacidade atual e potencial das pequenas empresas”(NOHARA, 2007, p.271). 

Todas as agências desse País são obrigadas a manter um setor de apoio a pequenas 

empresas que colabora com a acima citada agência SBA. Esse setor deve ser dirigido por um 

funcionário especializado que é responsável pela efetivação dos favorecimentos legais a essas 

empresas nas aquisições públicas. A agência SBA, de forma muito razoável, é incumbida da 

certificação da habilitação, mediante a expedição de um certificado – COC - The 

CertificateofCompetencyProgram – após análise documental e inspeção in loco, para 

certificar se a pequena empresa tem condições de atender a contratos administrativos 

específicos por meios próprios, equipamentos e pessoal. O COC é um cadastro que procede a 

simplificação da habilitação das pequenas empresas e atesta a sua capacitação para a 

contratação administrativa.   

Muito relevante é um estudo quanto às metas governamentais de percentuais mais 

elevados de contratação para as pequenas empresas. Assim, mister se fazum programa de 

incentivo à subcontratação - Incentive SubcontractingProgram. Ademais, exige aprovação do 

plano pela SBA e fiscalização de seu cumprimento (com previsões de razoáveis multas) pela 

SBA, além do que há incentivos monetários se as participantes ultrapassarem o limite mínimo 

de tais subcontratações. 

Outra disposição importante, constante do sistema norte-americano, é a política de 
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ação afirmativa –affirmativeaction – que significa a “adoção de medidas de desigualização 

para assegurar a igualdade de oportunidades” com relação a distintos segmentos sociais que 

encontram-se em posições desfavorecidas (NOHARA, 2007, p.275). 

O modelo de ação afirmativa, adotado a partir de 1960, inicialmente buscava valorizar 

grupos em desvantagem econômica (como os afrodescendentes, hispânicos, indígenas, 

americanos de origem asiática do Pacífico e organizações havaianas), mas depois a ideia foi 

“estendida para a competição em igualdade de condições no estabelecimento e manutenção do 

próprio negócio”(NOHARA, 2007, p.275). 

No Brasil, visível é a influência normativa e adaptação deste modelo legislativo, que 

durante o trâmite do projeto de lei do atual Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte foi reiterado nos debates da Comissão Especial a alusão à funcionalidade do 

sistema norte-americano de favorecimento.  

Enfim, há uma certasemelhança na legislação brasileira e a legislação norte-americana. 

Essa valorização as empresas de porte reduzido realizada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, é, destarte, tendência da constatação internacional – não apenas do ordenamento 

norte-americano, e japonês – na realidade de países desenvolvidos, como se pode denotar 

incluída nos dois exemplos aqui esposados.  

 

8 CONCLUSÃO 

 

A Ordem Econômica Constitucional brasileira está fundamentada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, estabelecendo a uma finalidade, qual seja, a de 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e os princípios 

dispostos no texto Constitucional. 

Dentre os princípios norteadores da ordem econômica, dispostos no artigo 170, 

dispositivo de abertura da “Ordem Econômica”, em seu inciso IX, contempla-se o imperativo 

principal do tratamento favorecido às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham a sua sede e administração no País. 

Nesse mesmo diapasão, o artigo 179 da Carta Constitucional brasileira, também 

inserido no capítulo pertinente à ordem econômica, ficou estabelecido que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de 

pequeno porte definidas na legislação, tratamento jurídico diferenciado, a fim de incentivá-las 

mediante a simplificação, redução ou mesmo eliminação de suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias. 
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O trabalho enfrentou uma abordagem de cunho teórico e pragmático, no que tem 

pertinência com a ordem econômica brasileira, as licitações públicas e o favorecimento as 

MPE. 

Isso porque no âmbito administrativo, especialmente no tocante ao acesso ao mercado, 

por meio das aquisições públicas, podem ser implementados instrumentos de valorização do 

trabalho humano e defesa da livre iniciativa, buscando a existência digna, melhor qualidade 

de vida, emprego e renda, e no contexto do desenvolvimento local e regional. 

A importância atribuída pelo Constituinte ao tema, elevando à categoria de princípio 

da ordem econômica corresponde a um alto relevo econômico e jurídico que deve ser dado a 

esse segmento empresarial. Destaca-se também esse segmento pela sua flexibilidade e 

capacidade de adequação às constantes alterações políticas e econômicas, bem como às 

peculiaridades – locais e regionais – onde as microempresas e empresas de pequeno porte 

encontram-se localizadas, contribuindo para a circulação de riquezas, o aumento da renda per 

capita, o fomento de novas atividades econômicas, implemento de outras políticas públicas e 

o desenvolvimento nacional, a partir das esferas local e regional. 

As microempresas e empresas de pequeno porte exercem relevante papel de inclusão 

econômica e social, representando, na atualidade, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, mais do que 99% (noventa e nove por cento) do universo de 

empreendimentos atuantes no setor de comércio e serviços no País. 

Diante de números tão expressivos e de tamanha relevância no panorama 

socioeconômico brasileiro, a temática demonstra o substrato fático para que as microempresas 

e das empresas de pequeno porte desfrutem de uma posição privilegiada no cenário das 

políticas públicas, e, em especial, no objetivo desenvolvimentista brasileiro e a sua proteção 

jurídica. 

Em razão disso, o trabalho, então, buscou focar a demonstração de que este tratamento 

favorecido as empresas de porte reduzido continua detendo a relevância econômica e social de 

sua ideia primeira, adotada no Brasil, nos Estados Unidos da América, reconhecido no Japão e 

nos ordenamentos jurídicos do direito comparado. 
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RESUMO 

O regime jurídico do LC 123/2006 trouxe vantagens para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, dentre elas pode-se destacar o favorecimento em relação à regularidade fiscal 

nos procedimentos licitatórios. Contudo, não se pode olvidar que há divergência quanto a 

necessidade de apresentação de documentos de regularidade fiscal na habilitação pela ME e 

EPP, mesmo que contendo estes documentos restrições e com isto, inabilitar de plano a 

licitante. Salienta-se na hipótese da exegese constitucional, a qual pondera a favor da ME e 

EPP devendo nesta temática prevalecer. 

 

Palavras-Chave:Regularidade Fiscal; LC 123/06; Licitação diferenciada. 

 

ABSTRACT 

The legal regime of LC 123/2006 broughtadvantagestomicro-enterprisesandsmallcompanies, 

amongthem it ispossibletoemphasizethefavoring in relationto fiscal regularity in thebidding 

procedures. However, it shouldnotbeforgottenthatthereisdisagreement as 

totheneedtopresenttaxregularitydocuments in theauthorizationbythe ME and EPP, 

eventhoughthesedocumentscontainrestrictionsandwiththis, disqualifythebidder. It 

isemphasized in thehypothesisoftheconstitutionalexegesis, whichponders in favor ofthe ME 

and EPP, and in thissubjectprevailing. 

 

Keywords:Taxcompliance; LC 123/06; Differentiatedbidding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei Complementar 123/06 que trata das microempresas (mais conhecida pela sigla 

ME) e das empresas de pequeno porte (mais conhecida pela sigla EPP)instituiu critérios 

diferenciados para estas empresas, normas que as colocam em situação de igualdade com as 

demais. 

Por essa lei ficou determinado que as ME e EPP tivessem preferências em 

contratações públicas. Em um primeiro momento pode parecer, equivocadamente, que esta 

prerrogativa seja abusiva gerando grandes desigualdades e privilégios indevidos, mas 

passando-se a observar pela hipossuficiência destas empresas em relação às demais, verifica-

se que é um critério absolutamente justo. 

Durante muito tempo as ME e EPP ficaram de fora de grandes processos licitatórios, 

por não condições de competir no mercado com empresas de médio e grande porte, pois 

estavam sempre em relação de inferioridade. 

Com o advento da LC nº123/06 essa situação regrediu, não ficaram em “pé de 

igualdade”, mas também não estão tão excluídas. 

Assim, essa lei complementar estabelece um peculiar critério de desempate surgido no 

mundo jurídico com o fito de propiciar a preferência das ME e das EPP nas contratações 

públicas.  

O direito de preferência constitui norte hermenêutico no que tange às contratações 

públicas em que participem ME ou EPP, que se concretiza mediante instalação de situação de 

empate ficto em favor das enquadradas, que se resolve pela concessão do direito dessas 

empresas de ofertarem proposta de preço menor do que a apresentada pela licitante não 

enquadrada. 

Destarte, esta exigência administrativa da prova da qualificação econômico-financeira 

dar-se-á através da apresentação de documentos reputados necessários pela Administração 

licitante, desde que não viole os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação.  

Isso posto, encontra-se justificativa também no inciso XXI do artigo 37 da Carta 

Política de 1988 o qual determina que o processo licitatório apenas “permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”, por tal maneira são imprescindíveis os princípios referidos para dirimir eventuais 

inadequações de exigências administrativas. 
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2DA REGULARIDADE FISCAL: CONCEITO E SUAS PECULIARIDADES 

 

Regularidade fiscal é justamente a condição do contribuinte para com a Fazenda 

Pública. É a condição que toda empresa tem que apresentar quando contratar com a 

Administração Pública – desde a contratação até a execução ou conclusão do contrato 

administrativo.  

De certo, justa é a exigência. Se o particular, qualquer que seja a empresa, está se 

beneficiando e obtendo êxito junto a um pleito de uma contratação administrativa, é devido 

que este esteja em dia com as suas obrigações sociais, tributárias e para com o fisco de uma 

forma geral. Ou seja, que ele esteja em dia com a própria sociedade que o contrata, através da 

Administração Pública. 

A habilitação, em qualquer processo licitatório da lei geral de licitações, conforme o 

disposto no artigo 27 da Lei 8.666/93, é exigido a fim de assegurar ao Poder Público que o 

licitante atenda as condições necessárias, quais sejam, de habilitação jurídica, capacidade 

técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e cumprimento do inciso XXI 

do artigo 37da Constituição Federal. A regularidade fiscal, portanto, é um dos requisitos da 

habilitação das interessadas nos certames licitatórios. 

A habilitação jurídica se perfaz através da demonstração do enquadramento como ME 

ou EPP e a inexistência de vedação legal para enquadramento aos termos da Lei. A prova da 

condição de ME ou EPP fora descrita neste trabalho, e, resumidamente, deve ser aferida por 

uma Declaração da parte interessada de que se enquadra em uma destas categorias, sob pena 

de responsabilidade civil e criminal. 

No que tange à qualificação econômico-financeira deve ser dito que de acordo com o 

objeto da licitação, esta pode demandar requisitos de habilitação econômico-financeira a que 

as ME e EPP não ser compatíveis com a estrutura financeira destas empresas, por demandar 

indicadores de patrimônio líquido ou de capital social mínimos, bem como outros índices 

contábeis de aferição desta capacidade econômico-financeira. 

Podem ser exigidos, por exemplo, indicadores elevados de patrimônio líquido ou 

capital social mínimo, índices contábeis (liquidez corrente, liquidez geral, endividamento e 

outros usuais em contabilidade) mínimos ou máximospara que se possa realizar a verificação 

deste requisito. 

Segundo José Anacleto AbduchSantos (2008, p.60), “esta prerrogativa administrativa 

de fixar as condições de participação no certame permanece inalterada”, quanto à qualificação 

econômico-financeira, e assim exigir os documentos relacionados acima é válida e a lei 
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complementar não ressalvou isto, a despeito de haver entendimentos no sentido de que, por 

não ser exigível, nos termos do art. 1.179 do Código Civil brasileiro, o balanço patrimonial e 

o de resultado econômico de pequenos empresários, não se poderia fazer tais restrições.  

Destarte, esta exigência administrativa da prova da qualificação econômico-financeira 

dar-se-á através da apresentação de documentos reputados necessários pela Administração 

licitante, “desde que não viole os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação” 

(SANTOS, 2008, p.60). 

Até porque, o inciso XXI do artigo 37 da Carta Política de 1988 determina que o 

processo licitatório apenas “permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, por tal maneira são 

imprescindíveis os princípios referidos para dirimir eventuais inadequações de exigências 

administrativas. 

Não existe, em regra, por isto, “qualquer fundamento para que se deixe de exigir a 

qualificação econômico-financeira necessária das ME ou das EPP”, afirmando-se, inclusive, 

que é vedada esta conduta omissiva de modo a assegurar “garantia de execução do contrato” 

(SANTOS, 2008, p.61). 

Justen Filho (2007, p.62) assevera que, nesse momento de habilitação, poderá haver a 

dispensa parcial de documentos referentes à qualificação econômico-financeira, apenas nos 

casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilãoconforme 

transparece da dicção do artigo 32 da Lei 8.666/93 e do artigo 3º do Decreto 6.204/2007. 

Sendo que, para este referido Decreto, a dispensa dessa documentação só ocorre para o caso 

de licitação para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais. 

 

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

                                                      
Art. 1.179, Código Civil. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de 

contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a 

documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.§ 1o Salvo 

o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério dos interessados.§ 2o É dispensado das 

exigências deste artigo o pequeno empresário a que se refere o art. 970. 
São entendidos estes pequenos empresários, nos termos do artigo 970 do Código Civil brasileiro (cuja renda 

seja de até R$ 36.000,000 anuais), como sendo os enquadrados como microempresários nos termos da LC 

123/06, pelo critério da receita-bruta.  

Nessa lição ainda se extrai que a isenção de balanço patrimonial do Código Civil tem efeitos civis e não é 

aplicável para efeito de licitação, eis que a Lei expressamente não o fez. 

Art. 970, CC. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao 

pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. (Grifo nosso). 
Justen Filho, na mesma sequência da obra referenciada, declara que este Decreto regulamentar aplica a norma já 

existente na legislação comum e o ponto referente a “locação de materiais” estaria implicitamente também 

incluída naquela legislação. 
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servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei poderá ser dispensada, 

no todo ou em parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para 

pronta entrega e leilão. 

 

Art. 3º  Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega 

ou para a locação de materiais, não será exigido da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.  

 

Quanto à qualificação técnica, do mesmo modo, as normas da LC 123/06 não têm 

qualquer influência sobre a necessidade desta exigência. Isto porque, segundo Santos, 

permanece válida a regra geral no tocante, cuja qualificação é exigida de acordo com o objeto 

da licitação “[...] permanece íntegra a regra geral no sentido de que os requisitos de 

qualificação técnica operacional, ou de qualificação técnica profissional, devem ser 

estabelecidos de acordo com o objeto da licitação” (SANTOS, 2008, p.62-63). 

A regularidade fiscal, outrossim, é necessária para que se verifique se o licitante 

interessado está em dia com suas obrigações tributárias, além do que expressa afirmação da 

idoneidade e confiança que se possa ter no interessado a licitar e contratar com a 

Administração, e por isonomia com os demais membros da sociedade. 

Mas o que vem a ser, em específico, a regularidade fiscal é o que merece ser 

verificado, para o presente estudo. E mais importante para este trabalho é como a exigência de 

regularidade fiscal se aplica nos moldes da LC 123/2006 – benefício disposto pela Lei. 

Em menção ao tema da regularidade fiscal, elucida-se (SANTOS, 2008, p.67): 

 

É a condição jurídico-fisco-tributária do contribuinte decorrente do cumprimento 

efetivo das obrigações tributárias, principais ou acessórias, impostas pela lei, ou da 

submissão da obrigação reputada descumprida pela Administração ao Poder 

Judiciário. 

 

A Lei Complementar 123/06 trata da regularidade fiscal da Me e EPP imediatamente 

em seus artigos 42 e 43. Analisar-se-á, então tais dispositivos. Veja-se, diretamente, a dicção 

legal do artigo 42 da lei complementar “Nas licitações públicas, a comprovação de 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para 

efeito de assinatura do contrato.” 

O artigo 43 dispõe, destarte, sobre a necessidade de apresentação de toda a 

documentação e concede prazo para regularização, a partir do momento em que for declarado 

vencedor do certame.  

 

Art. 43.  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 
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exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

§ 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

§ 2o  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 
 

Pelo entendimento de Justen Filho (2007, p.65), que está, no tocante, focado no artigo 

43, caso o licitante não apresente a documento de regularidade, exigido no instrumento 

convocatório, deverá ser inabilitada de pleno. 

Para o autor retrocitado, o que o benefício aponta não é para a dilação quanto à 

oportunidade de apresentação dos documentos, mas sim a desnecessidade de estar regular no 

momento do certame, podendo, a vencedora, caso assim seja declarada, ter prazo para 

regularizar sua situação (JUSTEN FILHO, 2009, p.67): 

 

O que se faculta é a desnecessidade de perfeita e completa regularidade fiscal no 

momento da abertura ou do julgamento do certame. Em outras palavras, o benefício 

outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está sintetizado no 

parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos existentes 

e comprovados nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade 

devida pela pequena empresa. 

Daí se segue que o licitante que tiver deixado de apresentar documento de 

regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado. 

 

E deve-se atentar que, este prazo de dois dias úteis, tão logo declarado 

administrativamente o vencedor, se for ele ME ou EPP e estiver em situação de necessidade 

de provar a regularidade fiscal, tem a Administração de proceder de ofício a concessão do 

prazo (SANTOS, 2008, p.77). 

Entretanto, não se pode deixar de descrever e verificar que é vigente e eficaz o artigo 

42 da lei complementar. E a interpretação conjunta, no mínimo, dos dois dispositivos deve ser 

feita para que se extraia a norma deles imposta, de modo sistemático.  

O artigo 42 disciplina que as referidas empresas só necessitarão apresentar 

comprovação de regularidade fiscal quando assinatura do contrato. 

Ademais, estabelece o dispositivo 43, por sequência, como visto, que por ocasião de 

participação em certames licitatórios as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 

apresentar toda a documentação, mesmo que haja alguma restrição, abrindo prazo para o 
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vencedor, que estiver nessa situação, prazo de dois dias úteis, que devem renovados por igual 

período, a pedido do interessado (no que a Administração não deve negar tal pedido de 

dilação de prazo por mais dois dias úteis) para apresentar comprovante de quitação ou 

parcelamento do débito, juntamente com a devida certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, qual seja, a comprovação da regularidade fiscal. 

O que é extraído destes artigos, em conjunto, corresponde ao fato de que as 

microempresas e empresas de pequeno porte possuem a prerrogativa de apresentar a 

comprovação de regularidade fiscal em momento posterior ao dos outros licitantes. É 

justamente neste ponto que residem as divergências, uma vez que o artigo 42 diz que o 

momento é o da assinatura do contrato e artigo 43 estabelece que o prazo começa a fluir no 

momento que o licitante é declarado vencedor. 

Da análise conjunta, não se pode deixar de olvidar que a norma do artigo 43 exigiu que 

toda a documentação fosse entregue, mas o artigo 42 estabelece que somente para efeito de 

contratação é que se deve comprovar a regularidade. 

Neste sentido, não se pode entender que a entrega da documentação referente a 

regularidade fiscal não pode ser na assinatura do contrato, eis que aqui pertenceria a uma 

outra fase e formalmente, o processo de escolha da licitante – denominado licitação – teria se 

esgotado com a homologação do resultado. E a assinatura do contrato seria outra etapa, 

pertinente a competência da Administração, diversa do processo administrativo de licitar. 

Sobre o tema, aduz (SANTOS, 2008, p.74): 

 

Entender que somente poderá ser exigida a prova da regularidade fiscal após a 

adjudicação enseja consequências jurídicas incompatíveis com o ordenamento 

jurídico. O que a lei concedeu, foi o direito de provar a regularidade fiscal para 

efeito de assinatura do contrato, o que é diferente. O direito do licitante ME ou EPP 

é o de ter postergada a prova da regularidade fiscal, para momento diverso daquele 

em que é exigia dos demais licitantes não enquadrados. Contudo, esta prova da 

regularidade fiscal cuja exigibilidade foi postergada, deve ocorrer no curso do 

certame, o que de fato não ocorreria, se admitida a hipótese ou aceita a interpretação 

no sentido de que o licitante ME ou EPP pode provar a regularidade fiscal após a 

adjudicação.  

 

Enfim, a adjudicação pode ser entendida como ato em que se entrega o objeto ao 

vencedor, ocorrendo, geralmente, simultâneo à homologação, ato pelo qual a autoridade 

competente valida todo o procedimento. Referidos atos quando realizados, põem fim ao 

certame, ensejando assim a assinatura do contrato. 

 

3DA DOCUMENTAÇÃO 



52 

 

 

Neste tópico, importante elucidar que para proceder ao recebimento de documentos e a 

comprovação da regularidade fiscal. 

Assim, sustenta José Anacleto AbduchSantos que, somente na data da assinatura do 

contrato administrativo, representaria efetivamente uma situação equivocada, pois geraria a 

indevida reabertura do processo administrativo - que se encerrou com a adjudicação -, para 

apreciar-se documentos, com a possibilidade, inclusive da fase recursal, em sendo o caso, 

dentre outros inconvenientes (SANTOS, 2008, p.75): 

 

Tal proceder traria ainda a insólita situação de, em caso de o licitante não provar a 

regularidade,e, em caso do segundo colocado também ser empresa enquadrada, ter 

de que ser restaurado o procedimento licitatório, já homologado, para facultar a 

prova de regularidade fiscal necessária a sua habilitação plena. 

 

Não está correto deferir, também na visão do mesmo autor, a comprovação da 

regularidade fiscal do licitante enquadrado apenas na data da assinatura do contrato, mas sim, 

ao sair vencedor no certame, teria ele o prazo de apresentação de dois dias úteis, prorrogáveis 

por mais dois. 

O que há divergência é quanto a necessidade de apresentação de documentos de 

regularidade fiscal na habilitação pela ME e EPP, mesmo que contendo estes documentos 

restrições e com isto, inabilitar de plano a licitante. A exegese constitucional, que pondera a 

favor da ME e EPP deve, também neste caso prevalecer. 

Leciona (SANTOS, 2008, p.69): 

 

Contudo, a dinâmica contemporânea das licitações e a interpretação sistemática a 

norma induzem à conclusão no sentido de que não há significado lógico ou prático 

exigir a apresentação da documentos que contenham restrição fiscal. 

[...] 

Se o propósito da lei é o de postergar a prova da regularidade fiscal, e o licitante não 

apresenta desde logo tal prova (na fase de habilitação ordinária), não será a falta de 

apresentação de documento que terá o condão de suplantar o direito legalmente 

posto, afastando o licitante ME ou EPP sob o argumento de descumprimento da 

regra. Nesse aspecto modifica-se o entendimento anteriormente defendido, para 

sustentar que o licitante que não apresenta os documentos de regularidade que 

contêm restrição fiscal não deve ser inabilitado e tem direito à prova posterior de sua 

situação jurídica. 

 

Então, frisa-se, que a necessidade da comprovação da regularidade fiscal não será na 

fase do contrato, como asseveram em comum ambos os autores referidos, Justen Filho e 

Santos, mas após a declaração de êxito no certame, desnecessário será exigir documentos que 

comprovem a irregularidade fiscal e indevida será a inabilitação por este motivo. 
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Por outro norte, caso não haja a comprovação da regularidade dentro do prazo legal 

concedido, desta feita, após a declaração de êxito no certame, o §2º do artigo 43 estabelece as 

consequências jurídicas desta inexistência de prova da regularidade fiscal no prazo legal.  

A consequência descrita na norma é a “decadência do direito à contratação”, sem 

prejuízo da aplicação das sanções no art. 81 da Lei 8.666/93 ou, facultativamente, caberia à 

Administração “convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação”, conforme descrito na lei. 

Apesar da impertinência técnica da regra ao dizer que a consequência é a decadência 

“do direito à contratação”, entende-se que não há o “direito à contratação”, mas apenas uma 

expectativa de direito. 

A decadência do direito da licitante que não apresentou a documentação da 

regularidade fiscal gera, de outro modo, para as demais participantes – especialmente para a 

que estiver na colocação imediata seguinte, sobretudo – o direito subjetivo público de ser 

contratada, pois a revogação do certame somente deve se dar de modo fundamentado. 

Prosseguindo-se o certame, se houver outra ME ou EPP em condições de ser 

classificada, no caso de decadência do direito da anterior, esta outra licitante será chamada e 

declarada classificada, concedendo-lhe prazo para a regularização fiscal, se porventura, for 

necessário. 

Outrossim, as penalidades legais do artigo 81 da Lei Geral devem ser aplicadas à 

licitante que não comprovar, outrossim, as condições de regularidade fiscal, pois todos têm 

conhecimento da responsabilidade de participar de certames licitatórios, e caso a licitante já 

tivesse conhecimento prévio de que não teria meios de regularizar sua situação dentro do 

prazo (mesmo com a prorrogação) deveria não prosseguir no certame e até mesmo nem ter 

participado dele. 

Tendo ciência da impossibilidade de regularização caberia à licitante ME 

(microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte) renunciar a prerrogativa do pedido de 

prorrogação do prazo por mais dois dias úteis, de forma expressa, finalizando o pleito sem que 

seja necessário este prazo de prova. 

Outrossim, importa asseverar que a prorrogação do prazo por mais dois dias úteis deve 

ser manejado por requerimento da parte dentro do prazo (antes de esgotar o primeiro).  

Na visão do já então referido autor, Santos, a prova dessa condição de regularidade, na 

oportunidade fixada na lei, se dará pelos meios administrativamente e legalmente aceitos nas 

normas das modalidades licitatórias. E “pode o licitante apresentar documentos ou pode a 

Administração Pública realizar consultas nos sistemas eletrônicos disponíveis pela internet” – 
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desde que não fira o Princípio da impessoalidade e da moralidade, frise-se. E ainda afirma 

Santos (2008, p.71) que os Tribunais Judiciais e de Contas e, a doutrina, têm entendido pela 

“ampliação da competitividade, ajustando as condutas administrativas aos instrumentos 

tecnológicos disponíveis atualmente”. 

Por fim, a forma de comprovar a regularidade fiscal deve comportar os meios mais 

amplos possíveis, desde que atendido o Princípio da Impessoalidade e moralidade. 

 

4O FAVORECIMENTO EM RELAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 

4.1 Critérios de Desempate no Processo Licitatório Comum 

 

A Lei 8.666/93 especifica as formas como deverão ocorrer o processo licitatório, 

desde o edital de convocação até a fase de homologação e contrato, determina dentre tantos 

outros qual procedimento deverá ser utilizado para cada caso, os casos de inexigibilidade e 

dispensa e os como proceder em situações de empates. 

Segundo essa lei, quando ocorrer empate entre os licitantes, alguns aspectos deverão 

ser observados para que se proceda ao devido desempate, se os licitantes estiverem em 

igualdade de condições, será dada preferência em primeiro lugar aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por empresas de capital nacional.  

Prefere-se em segundo lugar, aqueles produzidos no país, posteriormente, os 

produzidos ou prestados por empresas brasileiras e por fim os produzidos ou prestados por 

empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. 

Permanecendo todas essas condições, o critério de desempate passará a ser o sorteio. 

O sorteio é a forma mais justa de se proceder a um desempate entre licitantes que se 

encontram em igualdade de condições, pois não poderá beneficiar nenhuma empresa que 

esteja submetida ao certame. 

 

4.2 Privilégios alcançados pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP): Direito de Preferência - empate ficto e desempate legal 

 

A Lei Complementar 23/06 que trata das microempresas e das empresas de pequeno 

porte instituiu critérios diferenciados para estas empresas, normas que as colocam em situação 

de igualdade com as demais. 

Por essa lei ficou determinado que as ME e EPP tivessem preferências em 
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contratações públicas. Em um primeiro momento pode parecer, equivocadamente, que esta 

prerrogativa seja abusiva gerando grandes desigualdades e privilégios indevidos, mas 

passando-se a observar pela hipossuficiência destas empresas em relação às demais, verifica-

se que é um critério absolutamente justo. 

Outrossim, Santos afirma o “número elevado de licitações cuja disputa ocorre na 

margem de diferença de 10% entre as propostas”, chegando a afirmar também que dentro 

desta margem é fato conhecido, o de que a maior parte das licitações se decide. E isto aponta 

para a importância do tratamento favorecido e diferenciado corroborado no “estatuto da 

microempresa e o potencial impacto deste tratamento no resultado das licitações na economia 

nacional” (SANTOS, 2008, p.17). 

 Durante muito tempo as ME e EPP ficaram de fora de grandes processos licitatórios, 

por não condições de competir no mercado com empresas de médio e grande porte, pois 

estavam sempre em relação de inferioridade. 

Com o advento da LC nº123/06 essa situação regrediu, não ficaram em “pé de 

igualdade”, mas também não estão tão excluídas. 

Em seu lecionar, SANTOS (2008, p.95) formou o seguinte entendimento: 

 

A lei complementar estabelece um peculiar critério de desempate surgido no mundo 

jurídico com o fito de propiciar a preferência das ME e das EPP nas contratações 

públicas. O direito de preferência constitui norte hermenêutico no que tange às 

contratações públicas em que participem ME ou EPP, que se concretiza mediante 

instalação de situação de empate ficto em favor das enquadradas, que se resolve pela 

concessão do direito dessas empresas de ofertarem proposta de preço menor do que 

a apresentada pela licitante não enquadrada. 

 

Empate ficto é a situação em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superior à proposta que estiver mais bem classificada. Na 

modalidade de pregão o percentual estabelecido é de até 5% (cinco por cento) de diferença 

entre a  proposta de uma empresa não enquadradas. 

Terminado o certame, proceder-se-á a classificação das propostas, se for verificado 

empate ficto (diferença de até 10% ou 5%, em modalidades da lei geral ou no pregão, 

respectivamente, entre empresa que não seja MPE e outra que seja), deverá ser aberto à 

possibilidade da ME ou EPP cuja proposta for a mais próxima da até então melhor 

classificada fazer uma proposta inferior ao valor mais bem classificado. O prazo para 

apresentação da nova proposta deverá constar do instrumento convocatório, já que a lei 

8.666/93 é omissa em relação a este prazo. 

Em relação à modalidade pregão o prazo para nova proposta está descrito na própria 
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lei, sendo estabelecido o prazo de 5 minutos após o encerramento dos lances sob pena de 

preclusão. 

É importante salientar que se a empresa vencedora for ME ou EPP, não existirá  

mencionado tratamento diferenciado, já que não existe situação de hipossuficiência, pelo 

contrário, estão em situação de equivalência. E a ME ou EPP de imediato descrita como 

apresentadora da melhor proposta não gera empate ficto, e ela própria será a beneficiada. 

A nova proposta do desempate, deverá ser em valor inferior ao da proposta mais bem 

classificada. Se não houver proposta pela ME ou EPP que estiver dentre as enquadradas em 

primeiro lugar, será facultada a proposta a seguinte na ordem de classificação das suas 

propostas. 

Se houver empate real – valores idênticos - entre microempresas e empresas de 

pequeno porte, o desempate será realizado através do critério de sorteio, recebendo o sorteado 

o direito de fazer a primeira oferta. 

Outrossim, caso o licitante vencedor não atenda a convocação pública para contratar, 

será convocado o licitante que estiver em segundo lugar e assim sucessivamente, como 

aludido. Dessa necessidade de nova convocação surgem algumas controvérsias de acordo com 

a doutrina. 

Se a convocação foi feita para o vencedor do empate ficto, em sendo o mesmo inerte a 

convocação, ensejando a necessidade da convocação do segundo lugar, questiona-se se deve 

se proceder ao chamamento de ME ou EPP, atendendo ao direito de preferência. 

Santos(2008) entende que não há essa necessidade de atender ao critério de 

preferência, tendo em vista que essa prerrogativa é exclusiva do processo licitatório, não 

podendo ser utilizada na fase pré-contratual, sendo assim, o segundo classificado será o 

contratado, não importando a denominação que recebe. 

Também não gera direito de preferência, a situação de contratação direta – contratação 

sem licitação por dispensa ou inexigibilidade (SANTOS, 2008, p.102): 

 

O chamamento dos licitantes remanescentes para contratar, ainda que a lista dos 

classificados indique situação de empate ficto, não gera direito de preferência, pois 

este direito subjetivo público somente pode serinvocado dentro do âmbito do 

processo licitatório. 

 

De acordo com o mesmo entendimento, também não gera direito de preferência, a 

situação de contratação direta – contratação sem licitação, por dispensa ou inexigibilidade.  
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4.3 Presença do representante da empresa licitante na sessão de julgamento do processo 

e o Direito de Preferência 

 

O direito de exercer a preferência, entendida como o desempate legal do empate ficto, 

varia de acordo com a modalidade de licitação. 

Sendo uma das modalidades da lei geral – por exemplo, concorrência, tomadas de 

preços e convite – a ausência do representante da empresa não ocasionará dano processual, eis 

que a lei não exige a sua presença física, caso em que a Administração teria de intimar o 

interessado para o exercício do aludido direito. 

Já na modalidade pregão, em razão da sua estrutura e disposição célere e pautada pelo 

critério da agilidade, e de acordo com a lei, a ausência do licitante impede a participação na 

fase de lances e de interpor recursos. 

 

 

5AS LICITAÇÕES DIFERENCIADAS NA LC 123/06 

 

A lei brasileira estabelece também licitações diferenciadas para micro e pequenas 

empresas com a) licitações exclusivas para ME ou EPP de valores até R$ 80.000,00, b) 

licitações com exigências de subcontratações de até 30% do total licitado de MPE, ou c) 

licitações em que se estabeleça cota de até 25% do objeto para micro e pequenas empresas, 

em certames de natureza divisível; disciplinando que o valor licitado através desta 

denominadas licitações diferenciadas para MPE não podem superar o percentual de 25% dos 

valores empregados em cada ano civil.  

Determina-se que tais regras entre seus artigos 47 e 49, LC 123/06, estabelecendo que 

as esferas governamentais regularão o disposto neste artigo em suas legislações próprias, 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 

regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

O texto legal estabelece que a União, os Estados e os Municípios, em suas 

contratações poderão conceder tratamento diferenciado e simplificado para as MPE 

objetivando a promoção do desenvolvimento, a ser implementado pela legislação do 

respectivo ente federativo. 

 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e 

fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
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municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 

inovação tecnológica. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier 

legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais 

favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a legislação 

federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

E as licitações diferenciadas, então, estão disciplinadas no artigo 48 LC 123, para o 

cumprimento do artigo 47, sendo essas as expressas formas de licitação diferenciada. 

 

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 

administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais); 

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 

147, de 2014) 

II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 

subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado; 

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e 

serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de 

pequeno porte; (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza divisível. 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, 

cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar 

nº 147, de 2014) 

§ 1o O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% 

(vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do 

órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às 

microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

§ 3o Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, 

estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) 

do melhor preço válido. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

Mas o texto legal, além de restringir em percentual de 25% do valor a se destinado às 

contratações de cada ano civil também impõe que não se aplicará o tratamento diferenciado 

previsto se tais não forem expressamente previstos no instrumento convocatório, se não houve 

no mínimo três fornecedores competitivos no mercado local ou regional, enquadrados como 

ME ou EPP, e o tratamento não for vantajoso para a administração pública ou representar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; e licitação for dispensável ou 

inexigível nos termos da lei geral das licitações.   

Esta é a exigência do artigo 49 da lei complementar 123: 
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Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 

empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento 

convocatório; 

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Produção 

de efeito) 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; 

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei n º 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e 

II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 

microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do 

art. 48. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

 

Deve ser descrito que as licitações diferenciadas na lei brasileira têm referência 

inclusive no direito comparado.  

Nos Estados Unidos, país com uma das legislações mais avançada neste favorecimento 

foi além do que estabeleceu o legislador brasileiro – que se espelhou naquele sistema -, e o 

sistema norte-americano, segundo a doutrina, é eficiente. 

No Brasil, existe na ordem constitucional a previsão da definição de pequeno valor 

para as Fazendas Públicas, Federal, Estaduais e Municipais, no disposto pelo artigo 87 do 

ADCT, em 60 salários mínimos vigentes para a União, 40 para os Estados e 30 para os 

Municípios.  

Em razão de realidade brasileira, e de favorecer a aplicação sem maiores delongas - 

mesmo que sabendo-se que delongas não deveriam ocorrer -, da norma, poder-se-ia 

estabelecer, a título de implementação legislativa sugerida a manutenção do estabelecido para 

as licitações diferenciadas exclusivas, alterando-se apenas o seu valor para, reduzindo-o ao 

respectivo valor atribuído à Fazenda Pública como pequeno valor, estimular a sua prática 

constatação na Administração Pública, diante dos reclamos dos outros segmentos 

empresariais. 

Outrossim, o estabelecimento dos limites de 25% nas contratações gerais do ano civil 

do ente licitante presente no § 1º do artigo 48 prejudica o manejo administrativo do 

favorecimento às MPE.  

Quanto ao disposto no artigo 49, merece considerações, eis que o seu primeiro inciso – 

acima transcrito – elimina por ato administrativo a vontade legislativa, o que representaria 
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uma inválida legislação negativa eventualmente por parte da Administração. Os critérios 

dispostos nos incisos II e IV do artigo 49 coadunam-se com demais elementos do sistema de 

licitações, portanto, são a rigor legítimos. 

Entretanto, o disposto no inciso III é reconhecidamente limitador e restringe a prática 

atuação administrativa que pretenda fazer efetivar o tratamento diferenciado referente as 

licitações, porque coloca o administrador público em maus momentos, ou seja, em momentos 

de insegurança, pois terá ele a difícil tarefa de, a cada procedimento licitatório, fazer grande 

pesquisa para comprovar a exigência.  

Pois se o tratamento dispensado “não for vantajoso para a administração pública ou 

representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado”, na dicção legal não 

poderão ser aplicados os artigos 47 e 48 da LC 123/06. 

Ora, a comprovação desta vantagem deve ser precedida de estudo técnico e, na 

realidade existe política pública governamental brasileira e estrangeira de favorecimento, pois 

se conhece os seus fins vantajosos, não é devido ao administrador, muitas vezes definido 

pelas Comissões de Licitação e pregoeiro verificar tal requisito. Isto afasta, na verdade, a 

eficiência e eficácia buscada pela lei e pelo ordenamento jurídico. 

O sistema jurídico brasileiro já detém inúmeros instrumentos de controle 

administrativo, e os abusos porventura cometidos podem ser apurados e punidos, do modo 

que o sistema já definiu. Sugestão se faz, então, em propor alteração legislativa suprimindo-se 

ou alterando-se, com a devida adequação, o disposto no § 2º do artigo 48, e dos incisos I e III 

do art. 49.  

Além de que seja reconhecida a necessidade do Estado de implementar, nas três 

esferas federativas e por todos aqueles que devem licitar, a lei complementar quanto ao 

tratamento favorecido nas licitações tanto dos benefícios dos artigos 42 a 45, quanto das 

licitações diferenciadas descritas nos artigos 47 e 48. 

A norma foi editada dentro da competência geral que tem a União de editar normas 

gerais acerca de licitação – artigo 22, XXVII da CF/88 – e, portanto, válido o disposto no 

artigo 77 da LC 123/06 que estabeleceu prazo de 01 ano para que se implemente a lei e suas 

disposições, a partir da data da publicação.   

A doutrina diverge quanto a este último tratamento diferenciado presente entre os 

artigos 47 e 49 da lei complementar, alegando inclusive inconstitucionalidade do dispositivo 

diante do ferimento ao princípio da isonomia e ao princípio republicano.  

O que não é o que, anteriormente se alcançou com o estudo do tratamento favorecido. 

Quanto a este último a doutrina descontente entende ser este tratamento prejudicial aos cofres 
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públicos e, portanto, ao princípio Republicano. Os dois argumentos, decerto, são utilizados, 

em menor escala para atacar também todo o favorecimento administrativo da LC 123/06 nas 

licitações. Razão pela qual se prosseguiu o estudo em analisar o proveito econômico da 

participação de MPE em licitações e o princípio da isonomia. 

Eventuais problemas de execução contratual podem ser objeto de outros futuros 

estudos e não têm pertinência com o processo escolha da licitação, mas com a execução do 

contrato administrativo, sob as penas da lei geral, que, individualmente, tiver de ser 

analisado. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão, é de se perceber que o trabalho concentrou-se primordialmente, 

na área jurídico-administrativa, em especial, no tocante ao acesso ao mercado, por meio das 

aquisições públicas. Outrossim, do referido estudo verificou-se que realmente a Constituição 

política e constituição econômica se interrelacionam e se integram. 

O benefício da prova diferida da regularidade fiscal demonstrou que correlaciona-se a 

evidente benefício administrativo concedido as MPE para que as mesmas possam participar 

dos certames, mesmo com alguma restrição de natureza fiscal, o que não é possível a outros 

segmentos empresariais e, em caso, de êxito na licitação, terão de demonstrar a regularidade 

até o decurso do prazo legalmente concedido de 2(dois) dias úteis, prorrogáveis por até mais 

2(dois), o que é disciplinado pelo artigo 42 e 43 da LC 123/06. 

O benefício de preferência na contratação diz respeito ao legal critério de empate ficto 

estabelecido, e o correspondente desempate. A pesquisa verificou que a maior parte dos 

certames licitatórios ocorre com êxito entre as propostas que divergem cerca de 10% da 

vencedora.  

E diante de quadro de desvantagem a que estavam submetidas as MPE, a lei também 

estabeleceu que se estas não fossem a vencedora e apresentassem proposta em valor até 10% 

superior ao valor da melhor classificada nos procedimentos regidos pela Lei geral das 

licitações ou de 5% no procedimentos de pregão, teriam a possibilidade do exercício do 

direito de preferência, oportunizando ofertar nova proposta, mais vantajosa e que se 

sobrepusesse a proposta da empresa não enquadrada como ME ou EPP. Tais regras estão 

dispostas entre os artigos 44 e 45 da Lei complementar aludida. 

                                                      
Art. 77, Lei 8.666: “A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.” (Grifo nosso). 



62 

 

A doutrina diverge, quanto a este último tratamento diferenciado presente entre os 

artigos 47 e 49 da lei complementar, alegando inclusive inconstitucionalidade do dispositivo 

diante do ferimento ao princípio da isonomia e ao princípio republicano. Quanto a este último 

a doutrina descontente entende ser este tratamento prejudicial aos cofres públicos e, portanto, 

ao princípio Republicano. Os dois argumentos, decerto, são utilizados, em menor escala para 

atacar a todo o favorecimento administrativo da LC 123/06 nas licitações. 

O sistema jurídico brasileiro já detém inúmeros instrumentos de controle 

administrativo, e os abusos porventura cometidos podem ser apurados e punidos, do modo 

que o sistema já definiu para o controle da Administração Pública.  

Enfim, sugestão se faz, então, é na realização de alteração legislativa, suprimindo-se 

ou alterando-se, com a devida adequação nos dispositivos estudados, além de sugerir a devida 

busca estatal das três esferas federativas e de todos aqueles que têm o dever de licitar, pela 

implementação da lei complementar quanto ao tratamento favorecido nas licitações tanto dos 

benefícios dos artigos 42 a 45, quanto das licitações diferenciadas descritas nos artigos 47 e 

48 do diploma legal especializado.   
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RESUMO 

O artigo consistiu na atividade de pesquisa sobre uma personalidade que fez  história, e por 

seu trabalho, atividade e estudos contribuiu para com o Direito. Tenta-se explicar a pesquisa e 

escolha pelo estudo do trabalho do Professor Agnelo Amorim Filho, paraibano, que realizou 

dentre seus trabalhos na vida acadêmica e profissional, estudo científico acerca de dois 

institutos caros do Direito, em especial da Parte Geral do Direito Civil, quais seja, a 

Prescrição e da Decadência e mais ainda buscou pautar os critérios científicos para diferenciar 

os aludidos institutos e as bases para conhecer a imprescritibilidade das ações. 

 

Palavras-Chave: Teoria do Direito; Análise Epistemológica; Prescrição e Decadência. 

 

ABSTRACT 
The articleconsisted in researchactivityon a personalitywhohasmadehistory, and for hiswork, 

activityandstudieshascontributedtothe Law.It 

istriedtoexplaintheresearchandtochoosefromthestudyoftheworkof Professor AgneloAmorimFilho, from 

Paraiba, whocarried out, amonghis works in theacademic and professional life, a 

scientificstudyabouttwoinstitutesdeartothe Law, especiallythe General Partof Civil Law, 

namelyPrescriptionandDecadence, andeven more soughttoguide 

thescientificcriteriatodifferentiatetheaforementionedinstitutesandthe bases for 

knowingtheimprescritibilityofactions. 

 

Keywords: Theory of Law; Epistemological Analysis; Prescription and Decay 
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O estudo do professor paraibano Agnelo Amorim Filho foi defendido com o título 

“Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência epara Identificar as Ações 

Imprescritíveis”, o qual teve reconhecimento e aplicação nacional.  

O jurista Agnelo Amorim Filho destacou-se pelo seu estudo, em que traz bases 

científicas, como descrito, e não meramente práticas. Ele confeccionou esse estudo, buscando 

trazer a diferenciação dos dois institutos tão valiosos para a Parte Geral do Direito Civil e para 

os diversos outros ramos do Direito, quais sejam a Prescrição e a Decadência. 

No texto em análise, Agnelo Amorim Filho aponta como insatisfatórias as 

conceituações e distinções entre prescrição e decadência, dando-se por falta de um critério 

científico de distinção e até mesmo de conhecimento da distinção em bases científicas de 

prescrição e decadência e de qual momento as ações seriam imprescritíveis ou não. 

A teoria Agneliana começa por fazer a introdução à temática, identificando o 

problema, de modo bastante técnico, o que leva o leitor a entender a profundidade e 

relevância da matéria.  

O problema da distinção entre prescrição e decadência é tão antigo quanto os dois 

institutos de origem romana. Em seguida, o texto aborda como a doutrina desenvolveu á 

época a temática. 

Mais adiante, essa pesquisa denotará que o jurista Agnelo Amorim Filho faz 

respeitável abordagem e estudo acerca da classificação dos direitos subjetivos de Chiovenda. 

E, assim, o leitor identifica que a classificação posta por Chiovenda subdivide os 

direitos subjetivos em “direitos a uma prestação” e “direitos potestativos”, enfatizando-os e 

distinguindo-os. O estudo se assenta em base acadêmica. 

À guisa de prosseguimento, Amorim explicita que há semelhança entre os direitos 

potestativos e as faculdades jurídicas, mas evidencia a sua distinção pela sujeição da esfera 

jurídica de um com o detentor do bem jurídico de poder alterar a esfera jurídica alheia. 

Igualmente, identifica que mesmo que se considerasse que os direitos potestativos não 

seriam direitos, mas sim meras faculdades jurídicas, haveria a necessidade de reconhecer uma 

categoria especial de faculdades, sendo essas faculdades que submetem e criam estado de 

sujeição alheia. 

O autor prossegue o estudo identificando que os direitos potestativos podem ser 

entendidos como inclusos em três categorias.  

Em outro tópico, o autor do texto analisado estuda a classificação das ações. E 

identifica que com os direitos potestativos induziu-se a substituição da classificação das ações 
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(processuais) segundo a natureza do direito (ações reais, pessoais, mistas e prejudiciais) por 

uma nova classificação, baseada na natureza do pronunciamento judicial pleiteado. 

Adiante, essa obra ensina de forma detalhada cada uma dessas espécies de ações.  

Ademais, importantíssimo destaque se dá para a diferenciação trazida pelo autor no 

tocante a conceitos terminológicos de prescrição e decadência que em muito são utilizados de 

maneira equivocada na visão pragmática. 

 

2  BREVE HISTÓRICO ACERCA DO PROFESSOR AGNELO AMORIM FILHO  

 

Agnelo Amorim Filho nasceu no pequeno e sertanejo município de Cabaceiras, no 

interior do Estado da Paraíba, em 12 de agosto do ano de 1921. Era filho de Agnelo Werneck 

de Amorim e de Ecila Coutinho Amorim. Era casado com Cecy Fonseca de Amorim, e deixou 

uma única filha – Maria Otília Amorim Arcoverde de Melo (MELLO, 2011, online). 

Estudou Direito pela Faculdade Nacional da Universidade do Brasil, no Rio de 

Janeiro, e colou grau em 12 de dezembro do ano de 1945.Após a conclusão do curso, foi 

advogado militante, iniciando suas atividades profissionais na advocacia no município de 

Campina Grande, no Estado da Paraíba, em 1946(MELLO, 2011, online). 

Chegou a exercer o mister de Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Secional Paraíba. E partir daí foi Procurador Geral do Estado da Paraíba, tomando posse no 

dia 15 de outubro de 1952, permanecendo neste cargo até 28 de dezembro de 1958, data em 

que assumiu o cargo de Diretor da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba 

(TRE/PB).Em 1967, passou a exercer o cargo de Juiz Federal, na Paraíba, até a data de sua 

prematura morte, ocorrida em Recife, Estado de Pernambuco, em 12 de setembro do ano de 

1968(MELLO, 2011, online). 

Exerceu o magistério jurídico na Universidade Federal da Paraíba, lecionando na 

Faculdade de Direito as disciplinas de Direito Civil e de Direito Internacional Público.Em 

1960 o autor Agnelo Amorim Filho defendeu trabalho de cunho científico e que até hoje 

influencia o direito e orienta seus aplicadores(MELLO, 2011, online). 

O trabalho foi apresentado e defendido em Seminário de Direito Privado promovido 

pela Faculdade de Direito da Paraíba (atualmente, da Universidade Federal da Paraíba) e 

depois apresentado em diversos Congressos pelo País.  

Foi com o título “Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência epara 

Identificar as Ações Imprescritíveis” que, o jurista Agnelo Amorim Filho defendeu seu 

estudo, em que traz bases científicas, como descrito, e não meramente práticas. Ele 
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confeccionou esse estudo, buscando trazer a diferenciação dos dois institutos tão valiosos para 

a Parte Geral do Direito Civil e para os diversos outros ramos do Direito, quais sejam a 

Prescrição e a Decadência. 

Segundo Tavares (2004), o estudo do professor paraibano Agnelo Amorim Filho teve 

reconhecimento e aplicação nacional. Segundo ele (TAVARES, 2004, online): 

 

O saudoso e festejado professor Agnelo Amorim Filho, produziu por ocasião do 

Seminário de Direito Privado promovido pela Faculdade de Direito da Paraíba 

(atualmente, da Universidade Federal da Paraíba), Diretório Acadêmico Epitácio 

Pessoa e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, em 1960, um estudo 

intitulado CRITÉRIO CIENTÍFICO PARA DISTINGUIR A PRESCRIÇÃO DA 

DECADÊNCIA E PARA IDENTIFICAR AS AÇÕES IMPRESCRITÍVEIS, 

trabalho erudito e didático que marcou época nos meios forenses e acadêmicos do 

Brasil. 

 

Tavares ainda destaca que o estudo foi projetado no cenário nacional após a 

publicação na Revista dos Tribunais, perdurando-se nas apreciações doutrinárias e 

jurisprudenciais, com o passar do tempo, e foi observado como um norte de toda especulação 

teórica desencadeada na comunidade jurídica nacional pela redação ambígua do Código Civil 

de 1916(TAVARES, 2004). 

Prossegue Tavares, no seu aludido texto, dizendo que quase meio século depois do 

estudo de Agnelo Amorim Filho, culminou-se com a sua positivação no vigente Código Civil 

brasileiro. Descrevendo ainda que a doutrina Agnelo de tanto servir aos juristas brasileiros, 

quase meio século depois culminou na sua positivação, adotada no texto do Código Civil, Lei 

n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (TAVARES, 2004). 

O renomado jurista Antônio Elias de Queiroga (2007, p.293)identifica o trabalho do 

professor Agnelo Amorim Filho como um estudo que elucidou a distinção entre prescrição e 

decadência, passando a ser citado o aludido autor por todos os tratadistas que escreveram 

sobre o assunto, a partir dessa publicação na RT nº 300/07/37. 

O trabalho do professor Agnelo Amorim Filho, desta forma, apresenta contornos de 

grande valia e contribuição para o estudo do Direito, em especial para o Direito Civil, é o que 

será estudado a partir do tópico seguinte. 

 

3 MOTIVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DA TEORIA AGNELIANA 

 

No texto em análise Agnelo Amorim Filho aponta como insatisfatórias as 

conceituações e distinções entre prescrição e decadência, dando-se por falta de um critério 
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científico de distinção e até mesmo de conhecimento da distinção em bases científicas de 

prescrição e decadência e de qual momento as ações seriam imprescritíveis ou não. 

O autor realizou pesquisa doutrinária aguçada acerca da temática dentre os diversos 

autores da doutrina especializada. Relevante é verificar a reprodução de trecho do texto 

científico estudado (AMORIM FILHO, 1960): 

 

A questão referente à distinção entre prescrição e decadência tão velha quanto os 

dois velhos institutos de profundas raízes romanas - continua a desafiar a argúcia dos 

juristas. 

As dúvidas são tantas, e vêm se acumulando de tal forma através dos séculos, que, 

ao lado de autores que acentuam a complexidade da matéria, outros, mais 

pessimistas, chegam até a negar - é certo que com indiscutível exagero - a existência 

de qualquer diferença entre as duas principais espécies de prazos extintivos. E’ o que 

informa De Ruggiero “Instituições de Direito Civil”, vol. 1º, pág. 335, da trad. 

port.). Já BAUDRY-LACANTINERIE e ALBERT TISSIER declaram que são 

falíveis, ou imprestáveis, os vários critérios propostos para distinguir os dois 

Institutos. Acentuam, ainda, que não se pode, a priori estabelecer diferença entre 

prescrição e decadência, e sim examinar caso por caso, para dizer, a posteriori, se o 

mesmo é de prescrição ou de decadência. Clóvis Bevilaqua, por sua vez, afirma que 

“a doutrina ainda não é firme e clara neste domínio” (“Teoria Geral”, pág. 367 da 2ª 

ed.). Para AMÍLCAR DE CASTRO, é “uma das mais difíceis e obscuras questões 

de Direito essa de distinguir a prescrição da decadência” (“Rev. dos Tribs.” vol. 

156/323). 

Giorgi diz que a ciência ainda não encontrou um critério seguro para distinguir a 

prescrição das caducidades (“Teoria de Ias obligaciones”, vol. 9º, pág. 217). E 

CÂMARA LEAL, inegavelmente o autor brasileiro que mais se dedicou ao estudo 

do assunto, chegando mesmo a elaborar um método prático para se fazer a distinção 

entre os dois Institutos, diz que este é “um dos problemas mais árduos da teoria geral 

do Direito Civil” (“Da prescrição e da decadência”, pág. 133, 1ª ed.). 

 

O texto prossegue identificando que é necessário encontrar um critério seguro, 

científico, para fundamentar a distinção entre os institutos da prescrição e da decadência, de 

modo a identificar, anteriormente, o que é prazo extintivo prescricional e o que é prazo 

extintivo decadencial.  

Alerta o autor que Câmara Leal estudou os institutos de modo aprofundado para a 

aplicação prática posterior de distinção dos dois institutos, sobretudo distinguindo os seus 

efeitos, mas não as suas origens, pelo que carece de cientificidade para saber, previamente 

quando se aplica o prazo prescricional e quando se aplica o prazo decadencial e ainda o 

estudo de quando as ações são imprescritíveis(AMORIM FILHO, 1960, p.2): 

 

Deste modo, falta apenas encontrar uma regra, um critério seguro, com base 

científica, para se fundamentar tal distinção, de modo a se tornar possível identificar, 

“a priori”, os prazos prescricionais e os decadenciais, o que, sem dúvida, não 

constitui empreendimento fácil. 
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A codificação civil brasileira de 1916 incluiu, no mesmo capítulo, os prazos de 

prescrição e decadência, conferindo igualdade de tratamento e ainda utilizou terminologia 

inadequada, uma vez que descrevia “prescrição do direito” em seus arts. 166, 167 e 174, n. I), 

no sentido contrário ao entendimento da doutrina e da jurisprudência da época no sentido de 

que é a ação que prescreve e não o direito. 

O autor revela, em seu estudo, que a explicação para a esta errônea inclusão em um 

mesmo capítulo da decadência e da prescrição se deu diante da atividade legislativa. Segundo 

Amorim Filho, no Projeto original do Código de 1916 os prazos de decadência se achavam 

dispersos pelo Código, em lugares apropriados e desta forma foram mantidos pela Comissão 

extra-parlamentar revisora, a “Comissão dos XXI” da Câmara dos Deputados, e pela própria 

Câmara, nas três discussões regimentais. Entretanto, na sua redação final, a respectiva 

comissão, almejando melhorar o aludido projeto, para “modernizá-lo”, e nos últimos 

momentos transferiu para a Parte Geral todos os prazos de decadência, colocando-os ao lado 

dos prazos prescricionais propriamente ditos. Veja-se a descrição do texto (AMORIM 

FILHO, 1960, p.2): 

 

No Direito brasileiro a questão ainda se torna mais complexa e eriçada de 

obstáculos, pois o nosso Código Civil engloba indiscriminadamente, sob uma 

mesma denominação e subordinados a um mesmo capítulo, os prazos de prescrição e 

os prazos de decadência dando-lhes, conseqüentemente, tratamento igual. Por vezes, 

ainda, o mesmo Código faz uso de terminologia absolutamente inadequada em face 

dos pronunciamentos da jurisprudência e da doutrina: é aliando se refere à 

“prescrição do direito”, (arts. 166, 167 e 174. n. I) embora prevaleça o ponto de vista 

segundo o qual é a ação, e não o direito, que prescreve. Este último está sujeito é a 

decadência, cujos efeitos atingem a ação apenas por via reflexa. A explicação para 

aquele injustificável erro do nosso Código é a seguinte, segundo observação de 

Costa Manso: no projeto primitivo organizado por Clóvis Bevilaqua, os prazos de 

decadência se achavam dispersos pelo Código, nos lugares apropriados e assim 

foram mantidos pela comissão revisora extra-parlamentar, pela “Comissão dos XXI” 

da Câmara dos Deputados, e pela própria Câmara, nas três discussões regimentais. 

Na redação final, entretanto, a respectiva comissão, supondo melhorar o projeto, 

modernizando, transferiu para a Parte Geral todos os prazos de decadência, 

colocando-os ao lado dos prazos prescricionais propriamente ditos. E isso passou 

despercebido, não foi objeto de debate, resultando, daí, ao invés do planejado 

melhoramento, um erro manifesto de classificação (Revista dos Tribunais, vol. 

85/257). 

[...] 

Aquela indiscriminação, que resultou de uma lamentável inadvertência, força os 

aplicativos do Código a decidirem contra seu texto expresso, distinguindo onde ele 

não distingue, infringindo-se, assim, multissecular regra de hermenêutica. É certo 

porém que, ou se adota essa atitude de franca rebeldia contra o texto legal, ou ter-se-

á que chegar a conclusão ainda mais absurda, isto é, admitir que certos prazos 

classificados pelo Código como sendo de prescrição (mas que são, 

indiscutivelmente, de decadência), podem ser objeto de suspensão, de interrupção e 

de renúncia. Como exemplo entre muitos, citemos o prazo que tem o marido para 

anular o casamento contraído com mulher já deflorada (art. 178, § 1º). Ninguém 

admite, doutrinariamente, a possibilidade de ser tal prazo objeto de interrupção, 

suspensão, ou renúncia, mas, por outro lado, ninguém pode negar que, em face do 
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texto do Código Civil, o mesmo prazo é susceptível de renúncia, interrupção, ou 

suspensão. 

 

Importante, salientar que, as proposições respeitáveis do trabalho abordado e estudado 

mantêm-se atualizadas até os presentes dias, merecendo estudo e reflexão com uma 

contextualização moderna, mas permanece, a priori, respeitada. É o que se analisa.  

A Teoria de Agnelo Amorim foi a acolhida pelo Código Civil brasileiro, o Código de 

2002, vigente desde 2003, o que demonstra e evidencia ainda mais a atualidade e importância 

da sua teoria (AMORIM FILHO, 1960, p.2). 

O trabalho científico do paraibano, do interior do Estado, que lastreou teoria até hoje 

aplicada e, com isto, relevante contribuição teve como pesquisador e professor na História do 

Direito. Como o autor da teoria fundamentou e dissertou acerca do seu trabalho é o que será 

estudado no próximo tópico. 

 

4 DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 

 

A teoria de Agnelo Amorim Filho começa por fazer a introdução à temática, 

identificando o problema, de modo bastante técnico,o que leva o leitor a entender a 

profundidade e relevância da matéria.  

O problema da distinção entre prescrição e decadência é tão antigo quanto os dois 

institutos de origem romana. Em seguida, o texto aborda como a doutrina desenvolveu á 

época a temática. 

Mais adiante, em outro ponto, Agnelo Amorim Filho faz respeitável abordagem e 

estudo acerca da classificação dos direitos subjetivos de Chiovenda. 

E, assim, o leitor identifica que a classificação posta por Chiovenda subdivide os 

direitos subjetivos em “direitos a uma prestação’ e “direitos potestativos”, enfatizando-os e 

distinguindo-os. O estudo se assenta em base acadêmica. 

Os direitos a uma prestação seriam aqueles em que se exige uma contraprestação do 

sujeito passivo e uma prestação deste, estando exemplificados nos diversos direitos reais e 

pessoais, como a sujeição do devedor ao cumprimento da obrigação para com o credor, em 

uma obrigação de crédito, e o exemplo da sujeição coletiva ao direito de propriedade do seu 

titular. 

Os potestativos são aqueles direitos referentes a possibilidade de uma pessoa com a 

sua declaração de vontade influir na esfera jurídica de outrem, sem a vontade desta, e 

produzindo efeitos jurídicos. 
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Os direitos potestativos têm como principais características o estado de sujeição que o 

seu exercício cria para a outra ou outras pessoas, independente da vontade destas últimas; são 

insusceptíveis de violação; e a eles não corresponde uma prestação. 

Em seguida, o doutrinador identifica críticas à existência de direitos potestativos 

realizadas na doutrina, sobretudo, a alegação de que não passam de meras faculdades jurídicas 

ou manifestações da capacidade jurídica e que não se pode admitir a existência de um direito 

que não corresponda um dever.  

O autor expõe, em seu texto, então, uma contra-argumentação de Chiovenda em face 

destas críticas, no sentido de que o “exercício de um direito potestativo cria um estado de 

sujeição para outras pessoas”, não se igualando a uma faculdade. Por sujeição se entende a 

situação daquele que pode exigir de outrem, independente de sua vontade, e com isto altera a 

situação jurídica, enquanto que a mera faculdade depende da aceitação de outrem, e depende 

dele a alteração(AMORIM FILHO, 1960, p.8): 

 

Todavia, na exposição que faz da sua doutrina, CHIOVENDA dá resposta cabal e 

antecipada a todas aquelas objeções. Assim, acentua ele, em primeiro lugar, que o 

exercício de um direito potestativo cria um estado de sujeição para outras pessoas, 

coisa que não ocorre com o exercício das meras faculdades. Por sujeição, como já 

vimos, deve-se entender a situação daquele que, independentemente da sua vontade, 

ou mesmo contra sua vontade, sofre uma alteração na sua situação jurídica, por força 

do exercício de um daqueles poderes atribuídos a outra pessoa o que recebem a 

denominação de direitos potestativos. 

 

À guisa de prosseguimento, Amorim explicita que há semelhança entre os direitos 

potestativos e as faculdades jurídicas, mas evidencia a sua distinção pela sujeição da esfera 

jurídica de um com o detentor do bem jurídico de poder alterar a esfera jurídica 

alheia(AMORIM FILHO, 1960, p.8): 

 

É certo que, em virtude da grande semelhança entre os dois institutos, torna-se muito 

sutil, em alguns casos, a distinção entre o direitos potestativos e as meras faculdades, 

mas a questão fica grandemente facilitada se se levar em conta, como fator distintivo, 

a sujeição, pois esta só existe nos direitos potestativos. 

 

Igualmente, identifica que mesmo que se considerasse que os direitos potestativos não 

seriam direitos, mas sim meras faculdades jurídicas, haveria a necessidade de reconhecer uma 

categoria especial de faculdades, sendo essas faculdades que submetem e criam estado de 

sujeição alheia(AMORIM FILHO, 1960, p.8): 

 

Deste modo, aqueles que não querem, de forma alguma, ver nos direitos potestativos 

uma categoria autônoma de direitos subjetivos, têm que admitir, necessariamente, que 

eles constituem, pelo menos, uma classe especial de faculdades - isto é, aquelas 



72 

 

faculdades cujo exercício cria um estado de sujeição para terceiros. O problema se 

reduzirá, então, a uma simples questão de natureza terminológica. De qualquer forma, 

não serão afetadas as conclusões que temos em vista no presente estudo. 

 

Por isto, as faculdades, então, não reconhecidos os direitos potestativos como 

autônomos, teriam de abranger uma categoria especial, a das faculdades que submetem e 

criam estado de sujeição alheia, e a questão estaria então abrangida pela mera natureza 

terminológica, o que não afeta ao estudo desenvolvido. 

O autor prossegue o estudo identificando que os direitos potestativos podem ser 

entendidos como inclusos em três categorias.  

Primeiro, aqueles que podem ser exercitados mediante simples declaração de vontade 

do titular, sem necessidade de recurso às vias judiciais, a exemplo do direito a desfazer uma 

procuração passada ao outorgado, o direito à aceitação de proposta, o que resulta no vigor de 

um contrato, a aceitação da herança, a escolha nas obrigações alternativas, a dissolução de 

uma sociedade por tempo indeterminado, dentre outros. 

Outros são os direitos potestativos que compõem uma segunda categoria, quais sejam, 

aqueles que também podem ser exercidos mediante simples declaração de vontade do titular, 

sem apelo às vias judiciais, mas somente se aquele que sofre a sujeição concordar, e, se este 

não concordar, o titular pode se valer da via judicial, a exemplo do direito de condômino de 

dividir a coisa comum, o direito do doador de revogar a doação, o direito do filho de 

desobrigar os imóveis de sua propriedade alienados ou gravados pelo pai fora dos casos 

expressos em lei, o direito do cônjuge de anular a doação feita pelo cônjuge adúltero, o direito 

do vendedor de resgatar o imóvel vendido com cláusula de retrovenda, dentre outros. 

 Uma terceira categoria de direitos potestativos seriam aqueles que só podem ser 

exercidos por meio de ação. A ação formal neste caso tem caráter obrigatório e não 

facultativo para os direitos potestativos desta classificação.  

Calamandrei, segundo Amorim Filho (1960), dá a tais direitos a denominação de 

ações necessárias. Isto porque, mesmo com a vontade do terceiro o direito potestativo só pode 

ser exercido por meio de ação, para dar maior segurança para determinadas situações 

jurídicas.  

O autor identifica que tais direitos potestativos são aqueles que dizem respeito ao 

estado das pessoas. Como exemplo, podem ser citados a invalidação do casamento nulo ou 

anulável, o direito de certas pessoas de pedir a interdição de outras, dentre outros. 

                                                      
O autor cita Calamandrei no tocante as ações necessárias, que são aquelas em que os direitos potestativos são 

exercidos mediante ação, até mesmo com a vontade da outra parte que deve se sujeitar a vontade do titular do 

direito. 
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Não se pode aplicar às ações potestativas constitutivas necessárias o princípio da 

confissão ficta. A categoria das segundas e das terceiras ações constitutivas não se pleiteia em 

face do réu qualquer pretensão, mas se visa com a propositura da ação uma criação, 

modificação, ou extinção de uma situação jurídica.  

Assim, o réu, embora não esteja sujeito a uma prestação, se submete a uma sujeição. E 

desta forma, por exemplo do autor do texto, sabe-se que a parte ativa de uma demanda de 

anulação de casamento submete, pela ação, a outra parte, ao seu efeito, independentemente de 

sua vontade. Não havendo,neste caso, uma condenação a uma prestação, mas sim uma 

sujeição, como descrito, ao seu efeito. 

Em outro tópico, o autor do texto analisado estuda a classificação das ações. E 

identifica que com os direitos potestativos induziu-se a substituição da classificação das ações 

(processuais) segundo a natureza do direito (ações reais, pessoais, mistas e prejudiciais) por 

uma nova classificação, baseada na natureza do pronunciamento judicial pleiteado (AMORIM 

FILHO, 1960, p.10):  

 

A concepção dos direitos potestativos induziu a substituição da tradicional 

classificação das ações, oriunda do direito romano, e que levava em conta a natureza 

do direito cuja defesa se pretendia com o exercício da ação (ações reais, pessoais, 

mistas e prejudiciais), por uma outra classificação que tivesse em vista a natureza do 

pronunciamento judicial pleiteado. “Classificação segundo a carga de eficácia”, 

conforme a conceituou Pontes de Miranda (“Tratado de Direito Privado”. 5/483) 

 

Por este novo critério, Chiovenda classificou as ações em condenatórias, constitutivas 

e declaratórias. A ação condenatória pretende obter do demandado uma determinada 

prestação (positiva ou negativa). Correlativo ao conceito de condenação é o de prestação. E 

melhor explica dizendo “um dos pressupostos da ação de condenação é a existência de uma 

vontade de lei que garanta um bem a alguém, impondo ao réu a obrigação de uma prestação.” 

(AMORIM FILHO, 1960, p.10) 

A ação constitutiva (positiva ou negativa) é quando o autor procura obter a criação de 

um estado jurídico, ou a modificação, ou a extinção de um estado jurídico, e não uma 

prestação do réu. 

Deste modo, o texto aponta que as ações condenatórias e as ações constitutivas 

asseguram aqueles dois grandes grupos de direitos subjetivos. As ações condenatórias são 

modo de proteção dos direitos a uma prestação e as ações constitutivas asseguram os direitos 

potestativos.  

Quanto às ações declaratórias, está descrito que estas almejam conseguir uma certa 

certeza jurídica e não uma prestação ou uma modificação ou extinção de uma situação 
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jurídica. Visam apenas a saber da existência ou não do seu direito (direito a uma prestação ou 

direito potestativo), pleiteia saber a devida certeza jurídica, conclusiva do seu direito e/ou 

excluir o alegado direito da outra parte. 

As sentenças declaratórias propriamente ditas são “puramente declaratórias” e as 

condenatórias e constitutivas são igualmente declaratórias e condenatórias, ou declaratórias e 

constitutivas. 

O autor assegura que outros autores trazem outras espécies de ações para a 

classificação das ações, identificando número maior que as três acima descritas.  

No prosseguimento, o doutrinador estuda as ações constitutivas. Entendendo que a 

referida classificação das ações (ações constitutivas) se enquadra nas demandas que veiculam 

direitos potestativos por ação necessária (ação constitutiva necessária) e os direitos 

potestativos, em que o exercício do direito de ação é facultativo (AMORIM FILHO, 1960, 

p.12): 

 
A natureza do presente estudo exige que, a esta altura, nos detenhamos um pouco na 

análise das ações constitutivas. Têm elas por objetivo o exercício de duas categorias 

de direitos potestativos: a) aqueles que, por medida de segurança dos negócios 

jurídicos, a lei não permite sejam exercidos mediante simples declaração de vontade, 

nem mesmo quando estão de acordo todos os interessados, inclusive aquele que 

sofre a “sujeição” (ações constitutivas necessárias, segundo a terminologia adotada 

por CALAMANDREI). Ex.: as ações anulatórias de casamento; e b) aqueles direitos 

potestativos que são exercidos por meio de ação apenas subsidiariamente, isto é, 

quando os outros interessados não concordam em que eles sejam exercidos mediante 

simples declaração de vontade. Ex.: a ação de divisão. 

 

Outrossim, o autor esmiúça o assunto, identificando as seguintes características das 

ações constitutivas: I) não pressupõem a existência de lesão a um direito; II) por elas não se 

exige uma prestação do réu; III) não são meio pelo que se restaura direito lesado, mas veicula 

as duas espécies de direitos potestativos apontados acima; IV) não visam a satisfazer uma 

pretensão, no sentido de exigir de outrem uma prestação; V) as sentenças em ações 

constitutivas (positivas ou negativas) carecem de execução, pois o seu conteúdo se esgota em 

uma criação, modificação ou extinção do estado jurídico (AMORIM FILHO, 1960, p.12): 

 
Pelo que foi dito acima já se pode concluir que as ações constitutivas têm as 

seguintes características: a) não pressupõem a existência de lesão a um direito, como 

ocorre nas ações condenatórias; b) por meio delas não se exige uma prestação do 

réu, mas apenas se pleiteia a formação, modificação, ou extinção de um estado 

jurídico; c) não são meio para se restaurar um direito lesado, mas meio pelo qual se 

exercitam duas classes de direitos potestativos; d) não têm por objetivo a satisfação 

de uma pretensão, se se entender como tal “o poder de exigir de outrem uma 

prestação”, pois os direitos potestativos são, por definição, “direitos sem pretensão” 

(quando muito há, nas ações constitutivas, uma pretensão de natureza especial, isto 

é, uma pretensão dirigida contra o Estado, ou uma pretensão à tutela jurídica, ou 

“pretensão à prestação jurisdicional”, como quer Pontes de Miranda, mas ele mesmo 
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acentua que não se deve confundir “pretensão de direito material”, com “pretensão à 

tutela jurídica” - “Comentários ao Código de Processo Civil”, 1ª ed., 1º vol., pág. 

19); finalmente: e) as sentenças proferidas nas ações constitutivas (positivas ou 

negativas) não são suscetíveis, e nem carecem de execução, pois o conteúdo de tais 

ações se esgota com o provimento judicial que determina a criação, modificação, ou 

extinção do estado jurídico. (Somente quando a ação constitutiva se encontra 

cumulada com uma ação condenatória é que se pode cogitar de execução, mas aí a 

execução diz respeito a essa última. Ex.: a ação para rescindir o contrato de compra 

e venda de coisa recebida com vicio redibitório, e reaver o preço pago, mais perdas e 

danos - art. 178, § 29, e § 59, n. IV). 

 

Por conseguinte, os fundamentos e os efeitos da Prescrição são estudados no capítulo 

sétimo do texto em análise. O autor identifica que a prescrição, durante muito tempo, era 

instituto completamente “estranho” ao Direito Romano, até o surgimento do Direito 

pretoriano, que aboliu a regra da duração perpétua das ações.  

Por fim, identifica o estudo que a exceção se transformou em regra, é o que, segundo 

Amorim Filho, leciona Savigny em “Sistema delderecho romano”, tomo IV, págs. 181 a 185 

da trad. cast., conforme foi extraído do texto estudado (AMORIM FILHO, 1960, p.13). 

Tendo em vista o direito romano, Savigny declara, segundo o autor, que o principal 

fundamento da prescrição é a necessidade de serem fixadas as relações jurídicas incertas, 

suscetíveis de dúvidas e controvérsias, encerrando-se, assim, a aludida controvérsia em um 

dado período de tempo. 

Pontes de Miranda, segundo o autor do texto em estudo, aponta que a prescrição serve 

à segurança e à paz públicas, e na dicção do autor, este é o fundamento que prevalece na 

doutrina, sobrepondo-se ao entendimento de que o fundamento para a prescrição seria a 

punição ou castigo à inércia, à negligência, por aplicação do princípio do “domientibus non 

sucurritius”. 

Amorim Filho assevera que o ponto de partida para a prescrição é o mesmo, para 

diversos autores, qual seja, o termo inicial da prescrição se dá a partir do nascimento da ação 

(“actio nata”), e a determinação de tal nascimento se dá a partir da violação de um direito. É 

relevante descrever a narrativa no tocante ao início da contagem do prazo extintivo 

prescricional (AMORIM FILHO, 1960, p.13): 

 

SAVIGNY, por exemplo, no capítulo da sua monumental obra dedicado ao estudo 

das condições da prescrição, inclui, em primeiro lugar, a “actio nata”, e acentua que 

esta se caracteriza por dois elementos: a) existência de um direito atual, suscetível de 

ser reclamado em Juízo; e b) violação desse direito (obra citada, tomo IV, pág. 186). 

Também Câmara Leal afirma, peremptoriamente: 

 “Sem exigibilidade do direito, quando ameaçado ou violado, ou não satisfeita sua 

obrigação correlata, não há ação a ser exercitada; e, sem o nascimento desta, pela 

necessidade de garantia e proteção ao direito, não pode haver prescrição, porque esta 

tem por condição primária a existência da ação. [...]”. 
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O termo inicial da prescrição, então, é o nascimento da ação. Duas condições existem 

para a actio nata, um direito atual atribuído ao seu titular, suscetível de busca em juízo, e uma 

violação desse direito, a qual a ação tem por fim remover. 

Outrossim, importantíssimo destaque se dá para a diferenciação trazida pelo autor no 

tocante a conceitos terminológicos que em muito são utilizados de maneira equivocada na 

visão pragmática. 

O autor identifica que convém destacar que quando se fala em nascimento da ação se 

está relacionando ao termo ação no sentido de pretensão, por exemplo ação real, ação pessoal, 

pois a prescrição não começa com a ação e sim com a pretensão, e a esta está diretamente 

ligada (AMORIM FILHO, 1960, p.14): 

 

A pretensão, como se sabe, é um conceito relativamente antigo, concebido no século 

passado como decorrência necessária do princípio da autonomia do direito de ação, 

m as ainda pouco utilizado pela maioria dos autores nacionais.  Com ele se designa 

um dos sentidos da actio romana: o poder de exigir de outrem, extra judicialmente, 

uma pretação; é “a exigibilidade ou a própria exigência de uma prestação, positiva 

ou ngativa” (Hélio Tornaghi – “processo penal”, 2º. Vol., pg. 140, da 1ª. Ed.); é a 

ação no sentido material, contraposta à ação no sentido judicial (Orlando Gomes – 

“Introdução ao direito civil”, pg. 397). Ou, conforme acentuou Windscheid, que foi 

o fixador dos contornos da pretensão: “é a actio do direito romano e do direito 

comum desprovida  de todo aparato processual (apud Lehman – “Tratado de derecho 

civil”, vol. 1º., pg 138). 

 

A pretensão é conceito e poder ligado ao sujeito passivo da prestação e a ação 

processual é poder dirigido ao Estado. 

Em suma, o autor de forma bastante elucidadora destaca que violado o direito, seja 

direito real ou direito pessoal, nasce a pretensão (ação material) contra o sujeito passivo, e se 

houver a recusa do sujeito passivo ao atendimento da pretensão, nasce a ação processual. 

Nesse norte, aduz “Em resumo: violado o direito (pessoal ou real), nasce a pretensão (ação 

material) contra o sujeito passivo; recusando-se o sujeito passivo a atender a pretensão, nasce 

a ação processual, com a qual se provoca a intervenção do Estado” (AMORIM FILHO, 1960, 

p.15). 

Assim, segundo, o autor, no que é seguido por abalizada doutrina, não é correto 

afirmar que a prescrição tem início com ação processual, mas sim a partir da pretensão. E nem 

mesmo se pode afirmar que seria a partir da lesão ao direito, pois existem casos em que o 

prazo extintivo prescricional começa a fluir antes da lesão ao direito.  

Exemplificando a menção acima, seria o caso da dívida quérable. Ora se o credor de 

prestação a prazo assumiu a obrigação de buscar a prestação junto ao domicílio do devedor e 
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não foi, nem o devedor manifestou recusa em efetuar o pagamento, não se pode entender que 

a prescrição não terá início ou só terá com alguma manifestação do credor, esta tem início 

com o nascimento da ação, no sentido material a pretensão – possibilidade do credor de exigir 

a prestação. 

É neste sentido que o autor identifica o Código Alemão, vigente à data do texto 

estudado, que em sua seção referente a prescrição, traz o conceito de pretensão no seu § 194 

que declara ser “O poder de exigir de outrem uma prestação”. E o § 198 do mesmo Código 

germânico expressa “A prescrição começa com o nascimento da pretensão”. 

O autor, então, critica a redação do art. 177 do Código Civil da época em que fora 

escrito o texto (Código Civil de 1916) que dizia “As ações pessoais prescrevem, 

ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes em 

15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas.” Isto porque não seriam as 

ações que prescreviam, mas sim a pretensão e o início da contagem da prescrição se dá a 

partir do nascimento da ação, em seu sentido material, com a pretensão, e não a partir do 

momento em que poderiam ser propostas. E identifica a redação do art. do código civil de 

1916 como sendo “resquício da teoria civilista da ação” (AMORIM FILHO, 1960, p.16): 

 
[...] segue-se daí, como conclusão lógica e inevitável, que a primeira coisa atingida 

pela prescrição é a pretensão, e não a ação. 

[...] 

Por outro lado, se se entender que a prescrição atinge de modo direto a ação 

(processual), Ter-se-á que concluir, necessariamente, que a pretensão (como prius 

lógico que é, em relação à ação), ficará incólume; persistirá o poder do credor de 

exigir a prestação (embora  apenas extrajudicialmente); e frustrar-se-á, desse modo, 

a principal finalidade da prescrição. 

 

A conclusão é de grande valia. É o que se extrai do texto. 

Com efeito, registre-se que, com a noção de que o nascimento da pretensão e o início 

da contagem do prazo prescricional são correlatos, como causa e efeito, a conclusão que se 

extrai, após a análise já realizada da classificação dos direitos de Chiovendaé que os direitos 

que prescrevem são aqueles da primeira categoria da classificação proposta e estudada, quais 

sejam, os direitos a uma prestação. Os direitos a uma prestação é que se submetem a 

prescrição.  

Os direitos potestativos, estudados anteriormente, e identificados como direitos em 

que não se exige prestação, e são insusceptíveis de lesão ou violação, estes são, portanto, 

imprescritíveis. 
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E mais ainda, utilizando-se a classificação das ações, Amorim Filho identifica que as 

ações condenatórias se submetem a prescrição, pois protegem judicialmente direitos que 

irradiam pretensões, e são os da primeira espécie da classificação das ações de Chiovenda.  

As ações constitutivas criam, modificam ou extinguem situação jurídicas, e não 

buscam pretensões, como já estudado e as declaratórias não visam a uma prestação ou 

criação, modificação ou extinção de situação jurídica, apenas a declaração da existência ou 

não de direitos.  

Assevera o autor em letras grandes e em destaque do sublinhado que “TODAS AS 

AÇÕES CONDENATÓRIAS (E SOMENTE ELAS) ESTÃO SUJEITAS À PRESCRIÇÃO.” 

No capítulo referente a decadência, na sequência, o autor trata dos fundamentos e dos 

efeitos da decadência(AMORIM FILHO, 1960, p.18): 

 
Todavia, conforme já vimos anteriormente, há certos direitos cujo exercício afeta, 

em maior ou menor grau, a esfera jurídica de terceiros, criando para esses um estado 

de sujeição, sem qualquer contribuição da sua vontade, ou mesmo contra sua 

vontade. São os direitos potestativos. 

 

 

E prossegue AMORIM FILHO (1960, p. 19) quanto aos reflexos dos direitos 

potestativos: 

 
Muitas vezes aqueles reflexos se projetam muito além da esfera jurídica dos 

terceiros que sofrem a sujeição e chegam a atingir interesses da coletividade, ou de 

parte dela, criando uma situação de intranqüilidade de âmbito mais geral.Assim, a 

exemplo do que ocorreu com referência ao exercício das pretensões, surgiu a 

necessidade de se estabelecer também um prazo para o exercício de alguns (apenas 

alguns) dos mencionados direitos potestativos, isto é, aqueles direitos potestativos 

cuja falta de exercício concorre de forma mais acentuada para perturbar a paz social. 

 

Nesse diapasão, são fixados prazos para o exercício do direito a preempção ou 

preferência, direito de propor ação rescisória, direito de promover ação anulatória do 

casamento nos casos legais, direito de contestar a legitimidade de filhos, direito dos 

contratantes de anular ou rescindir contratos, dentre outros. 

De acrescentar-se que há direitos potestativos que não necessitam se submeter a 

procedimento judicial, há direitos potestativos que necessitam, facultativamente, o 

ajuizamento de ação e outros que, necessariamente, se necessita o exercício do direito de 

ação. 

Há direitos potestativos que não necessitam de procedimento judicial, mas se 

submetem a prazo, como, por exemplo, o exercício do direito de preferência ou preempção.  
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Assim, com relação aos direitos potestativos subordinados a prazo, este não é fixado 

para o ajuizamento da ação, propriamente dita, mas para o exercício do direito. E há direitos 

potestativos que se exercitam por meio de ação, mas não estão submetidos a prazo (a exemplo 

da ação de divisão e da ação de investigação de paternidade). 

Com relação aos direitos potestativos em que a lei não fixou prazo, se entende por 

aplicar o princípio geral da inesgotabilidade ou perpetuidade dos direitos. 

Os direitos potestativos se ligam somente a prazos especiais, enquanto os direitos a 

uma prestação se ligam a prazos especiais e gerais art. 177 e 178 do Código Civil brasileiro de 

1916, e artigos 205 e 206 do vigente Código Civil brasileiro de 2002. 

Na classe dos direitos potestativos é possível cogitar-se em direitos que se extinguem 

pelo seu não exercício (tendo em vista que os direitos a uma prestação têm extinta a 

pretensão) e assim, os direitos potestativos são os únicos que se submetem a decadência.  

E, por conseguinte, as ações que veiculam direitos potestativos são as ações 

constitutivas e sendo assim, as ações constitutivas que se submetem a prazo especial de 

exercício do direito fixado em lei são as que sofrem decadência (AMORIM FILHO, 1960, 

p.21): 

 
Deste modo chegamos, por dedução, a esta segunda regra: OS ÚNICOS DIREITOS 

PARA OS QUAIS PODEM SER FIXADOS PRAZOS DE DECADÊNCIA SÃO OS 

DIREITOS POTESTATIVOS, E, ASSIM, AS ÚNICAS AÇÕES LIGADAS AO 

INSTITUTO DA DECADÊNCIA SÃO AS AÇÕES CONSTITUTIVAS, QUE TÊM 

PRAZO ESPECIAL DE EXERCÍCIO FIXADO EM LEI. 

 

Desse modo, são atingidos o direito na decadência e a pretensão na prescrição, e não a 

ação em ambos. A decadência opera efeito ipso jure e a prescrição atua opeexceptionis, uma 

vez que se entendia, doutrinariamente, à época, que a prescrição deveria ser alegada por 

exceção e não poderia ser alegada de ofício, segundo o autor.  

Considerando as formas de decadência, pode-se afirmar que há decadência legal e 

decadência convencional, com prazos estipulados diretamente por lei ou em que a não proibiu 

sua estipulação por aplicação da livre autonomia da vontade no exercício dos direitos.  

O que importa estudar é quando o prazo extintivo trata-se de prescrição ou de 

decadência, e quais casos são imprescritíveis. 

                                                      
Era o que ocorria com a legislação brasileira, até a edição da alteração, promovida pela lei 11.280 de 2006, em 

que a prescrição passou a poder e dever ser alegada de ofício pelo Juízo, nos termos da novel redação dada ao 

art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil brasileiro de 1973, o qual corresponde ao artigo 332, parágrafo 

primeiro, do novo CPC de 2015 “Art. 332. § 1º, CPC/15: O juiz também poderá julgar liminarmente 

improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.”(Grifo nosso). 
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Alguns casos especiais são estudados pelo autor e capítulo seguinte e no que se sucede 

o autor passa a estudar as ações declaratórias, declarando-as imprescritíveis, como faz a maior 

parte da doutrina. Caso a ação posta em juízo vise a uma condenação e uma declaração, a sua 

parte condenatória, que visa a uma pretensão, pode ter prescrito e a parte declaratória não. 

As ações declaratórias propriamente ditas não têm por finalidade a restauração de 

direitos e nem o exercício de direitos, elas não são correlacionadas a prescrição ou a 

decadência. 

As ações aparentemente declaratórias, como descreve o autor, isto é, as ações de 

nulidade e as de estado, como são constitutivas, seguem a “sorte” destas últimas, e, portanto, 

são constitutivas, e estão ligadas à decadência(AMORIM FILHO, 1960, p.29):  

 
Finalmente, deve ficar acentuado que o fato de produzirem, quase sempre, efeitos 

“extunc”, não impede que as ações de estado, e respectivas sentenças, sejam 

classificadas como constitutivas, pois, de acordo com os ensinamentos de 

CHIOVENDA, GOLDSCHMIDT, PONTES DE MIRANDA e PRIETO CASTRO, 

tais efeitos não são privativos das ações e sentenças declaratórias. Eles são até muito 

freqüentes nas ações e sentenças constitutivas. 

 

Adiante, prossegue no problema da imprescritibilidade das ações.  

As ações constitutivas, que a lei fixou prazo para o seu exercício e ajuizamento, são 

submetidas a decadência. Quando a lei não fixou prazo, as ações constitutivas não se 

submetem a decadência ou a prescrição (princípio geral da perpetuidade dos direitos). 

E assim, Amorim Filho chega a terceira regra “SÃO PERPÉTUAS (ou 

imprescritíveis) TODAS AS AÇÕES DECLARATÓRIAS, E TAMBÉM AQUELAS AÇÕES 

CONSTITUTIVAS PARA AS QUAIS A LEI NÃO FIXA PRAZO ESPECIAL DE 

EXERCÍCIO.” 

As conclusões são descritas ou extraídas pelo ensinamento da teoria Agneliana, com as 

seguintes considerações:  

A primeira, insta concluir que, estão sujeitas à prescrição (em virtude da prescrição da 

pretensão a que correspondem) todas as ações condenatórias e somente elas; 

A segunda, assevera-se que, estão sujeitas à decadência (decadência do direito a que 

correspondem) todas as ações constitutivas que não estão, por vontade legal, submetidas a 

prazo especial de exercício do direito; 

A terceira, consigna-se que, são perpétuas (imprescritíveis) todas as ações 

declaratórias e todas as ações constitutivas em que não submeteu a prazo especial para 

exercício dos direitos. 
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O critério proposto por Amorim Filho abarca até mesmo aqueles que não entendem a 

existência de direitos potestativos, bastando a consideração das ações constitutivas e a 

conclusão a que chegou será mantida. 

 

5 A APLICAÇÃO DA TEORIA AGNELIANA NA ATUALIDADE DO DIREITO  

 

Emerge com sabedoria que, a doutrina brasileira de peso adota o entendimento 

esposado por Amorim Filho em seu estudo científico. Isto é o que se pode verificar e denotar 

dos estudos de diversos civilistas reconhecidos. 

A teoria da actio nata como ponto de partida para a contagem do prazo para a 

prescrição pode ser extraída de texto expresso sumulado.  

A Súmula 278 do Superior Tribunal De Justiça declara: “O termo inicial, do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral.” (TARTUCE, 2015, p.15) 

Assim, é identificado prazo prescricional quando se veicula uma pretensão e esta surge 

a partir da actio nata, nascimento da ação, que surge a partir da própria pretensão a um direito 

existente e que existiu uma violação em ação condenatória. 

A legislação brasileira teve notável influência do estudo. É o que pode ser denotado, 

somente a título de exemplo, do artigo 189 do vigente Código (2018, p.196) e em seguida da 

redação existente no art. 177 do Código Civil revogado de 1916, já citado anteriormente. 

 

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela 

prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 

 

Outrossim, Tavares (2004, p.26) a teor de exemplo, relata quanto a análise doutrinária 

do Código Civil brasileiro de 2002, no tocante ao contrato de transporte e a natureza do prazo 

do conhecimento de transporte emitido pelo Transportador, em que são citados também outros 

doutrinadores processualistas, que evidenciam a aplicação, atualidade e relevância da Teoria 

de Agnelo Amorim: 

 
VALÉRIA BONANI GONÇALVES DE SOUZA, analisando as disposições do 

Código Civil de 2002 reguladoras do Contrato de transporte de coisa faz remissão ao 

assunto prescrição x decadência. Antes disse (Comentários ao Código Civil 

Brasileiro, Vol. VII, série coordenada por Arruda Alvim e Thereza Alvim, Forense, 

                                                      
Art. 177. CC/1916. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), 

entre presentes, e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. 

A ligação dos prazos de prescrição com a classificação em ações reais e pessoais decorre ainda da não separação 

do direito de ação do direito material (Teoria Imanentista do direito romano). O Código Civil brasileiro de 1916, 

revogado, asseverava em seu art. 75 que “A todo direito corresponde uma ação, que o assegura.” 
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Rio de Janeiro, 2002, p. 117)): O transportador é responsável pelas conseqüências da 

perda ou da má utilização do conhecimento de transporte, bem como dos 

documentos a ele anexados e que lhe foram entregues.  

Do art. 745 se extrai que ao transportador que sofrer prejuízo decorrente da 

inexatidão ou falsidade das declarações inseridas no conhecimento, abre-se um 

prazo de 120 (cento e vinte) dias para o ajuizamento da ação reparatória, declarando 

o próprio texto codificado, que a pena pela inércia do interessado (op. cit. p. 

121/122): Não obstante ser tratado o prazo para ajuizamento de ação de indenização 

como decadencial, entendem Nelson Nery Jr. E Rosa Maria de Andrade Nery, 

cuidar-se de prazo prescricional em razão da natureza condenatória de aludida 

pretensão.   

Trata-se, assim, de uma residual confusão advinda do Código anterior, que logo os 

estudiosos de hoje  desfazem com base no trabalho de Agnelo Amorim Filho, que 

permanece válido, como fundamento científico do diferencial, e, embora o direito 

posto atualmente, tenha estabelecido  nas disposições diversas do novo Código 

Civil, em algum ponto carece de apoio doutrinário para aclarar a interpretação. 

A douta comentarista  dessa  parte do Código Civil de 2002 faz referência 

consagradora (op. cit. p. 122): Em excelente trabalho doutrinário, na mesma linha de 

raciocínio (dos professores Nery citados), Agnelo Amorim Filho, utilizando-se de 

vasto entendimento doutrinário, afirma ser o momento do inicio do prazo 

prescricional determinado pelo nascimento da ação – actio nata -  sendo que este 

nascimento ocorre pela violação de um direito.) 

 A ilustre civilista citada teve o bom gosto de anotar em rodapé, (p. 122 cit.) sobre as 

opiniões dos professores Nelson e Rosa Maria Nery: 

Para os professores, o novo Código Civil adotou a teoria de Agnelo Amorim Filho a 

respeito da distinção e do regime jurídico dos institutos da prescrição e da 

decadência, utilizando-se, para tanto, do critério científico para identificar prazos de 

prescrição (p. 120). Segundo esse autor (Agnelo)  “os únicos direitos para quais 

podem ser fixados prazos de decadência são os direitos potestativos, e, assim, as 

únicas ações ligadas ao instituto da decadência são as ações constitutivas que têm 

prazo especial de exercício fixado em lei. ... Por conseguinte, todas as ações 

condenatórias (e somente elas) estão sujeitas à prescrição. 

 

Desta feita, diante dos elementos estudados do texto do Professor Agnelo Amorim, 

denota-se que as conclusões a que chegou o autor do texto analisado e o próprio texto podem, 

ainda, ser consideradas válidas e são aplicáveis pela doutrina e pela jurisprudência, tendo sido 

acolhidas, de igual forma, pelo legislador brasileiro e com isto, mantêm-se válidos os critérios 

apontados no texto analisado. 

E assim, identifica-se que o texto científico do professor Agnelo Amorim Filho, 

destarte, apresenta contornos de grande valia e de contribuição para o estudo do Direito, 

sobretudo ao Direito Civil, no que toca ao estudo da diferenciação entre os institutos da 

prescrição e da decadência e a identificação das ações imprescritíveis.  

A indispensável contribuição também se revela e estende pertinente para a História do 

Direito, tendo em vista que o estudo em apreço do professor paraibano serviu de base, e até a 

atualidade é utilizado, para esclarecer e aplicar institutos caros à ciência jurídica. 
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6 CONCLUSÃO 

 

À guisa de conclusão, percebe-se que a obra do jurista Agnelo Amorim Filho 

identificou que a classificação posta por Chiovenda subdivide os direitos subjetivos em 

“direitos a uma prestação” e “direitos potestativos”, enfatizando-os e distinguindo-os. O 

estudo se assentou em base acadêmica. 

Explicitou ainda, Amorim em sua teoria que há semelhança entre os direitos 

potestativos e as faculdades jurídicas, mas evidencia a sua distinção pela sujeição da esfera 

jurídica de um com o detentor do bem jurídico de poder alterar a esfera jurídica alheia. 

Igualmente, identifica que mesmo que se considerasse que os direitos potestativos não 

seriam direitos, mas sim meras faculdades jurídicas, haveria a necessidade de reconhecer uma 

categoria especial de faculdades, sendo essas faculdades que submetem e criam estado de 

sujeição alheia. 

O autor prosseguiu o estudo identificando que os direitos potestativos podem ser 

entendidos como inclusos em três categorias. Em outro tópico, o autor do texto analisou a 

classificação das ações. E identifica que com os direitos potestativos induziu-se a substituição 

da classificação das ações (processuais) segundo a natureza do direito (ações reais, pessoais, 

mistas e prejudiciais) por uma nova classificação, baseada na natureza do pronunciamento 

judicial pleiteado. 

O critério proposto por Amorim Filho abarca até mesmo aqueles que não entendem a 

existência de direitos potestativos, bastando a consideração das ações constitutivas e a 

conclusão a que chegou será mantida. 

Inelutavelmente, concluiu a teoria Agneliana que, em virtude da prescrição da 

pretensão a que correspondem, estão sujeitas à prescrição todas as ações condenatórias e 

somente elas; 

E, tratando de decadência do direito a que correspondem, estão sujeitas à decadência, 

todas as ações constitutivas que não estão, por vontade legal, submetidas a prazo especial de 

exercício do direito. 

Insta realçar que, são perpétuas, ou melhor dizer, imprescritíveis, todas as ações 

declaratórias e todas as ações constitutivas em que não submeteu a prazo especial para 

exercício dos direitos. 

Por fim, com esse trabalho, Agnelo Amorim Filho buscou estudar, em bases 

científicas, a distinção tão doutrinariamente debatida entre prescrição e decadência e os casos 

de imprescritibilidade.  
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Expondo ao final do texto que a contribuição se apresenta de forma modesta para o 

estudo da temática, mas o seu estudo foi de tal maneira relevante que influenciou a legislação 

e a doutrina brasileira, e como será visto no capítulo a seguir, e é objeto de apontamentos e 

indagações em diversos concursos públicos para cargos públicos no Brasil. 

O trabalho jurídico sob estudo merece a oitiva da História do Direito por sua 

relevância e apontamentos realizados até a atualidade. 
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RESUMO 

O presente trabalho preocupou-se de trazer à baila o princípio da isonomia que muitas vezes é 

solicitado à interpretação para questionar a validade e legitimidade do tratamento favorecido 

às microempresas e empresas de pequeno porte, eis que alvo de constantes indagações por 

parte daqueles que entendem ser a LC 123/06 inconstitucional, no tocante ao favorecimento 

nas licitações, em relação às demais empresas que não têm o mesmo tratamento.Neste texto, 

tentou-se também demonstrar que toda política pública de assento constitucional, na 

interpretação da Corte guardiã da Constituição, tem prioridade sobre qualquer outra e o Poder 

Público tem o mister de implementá-la, relativamente aos direitos econômicos, sociais e 

culturais.  

 

Palavras-chave: Princípio da isonomia.Políticas Públicas de Desenvolvimento.Interesse 

Público. 

 

ABSTRACT 

The presentworkwasconcernedtobringto light theprincipleofisonomythatisoftenasked for 

interpretationtoquestionthevalidityandlegitimacyofthefavoredtreatmentmicro and small 

enterprises, whichisthesubjectofconstantrequests for inquiriesbythosewhoconsider it tobe LC 

123/06 unconstitutional, regardingthefavoring in thebiddings, in 

relationtotheothercompaniesthat do nothavethesametreatment. And in thistext, it 

wasalsotriedtodemonstratethatallpublicpolicyofconstitutionalseat, in theinterpretationofthe 

Guardian CourtoftheConstitution, takesprecedence over anyotherandthePublic Power 

hasthenecessitytoimplement it, withrespecttotheeconomic, social rightsandculture. 

 

Keywords:Principle of isonomy. Public Development Policies.Public interest. 
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1INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 estabeleceu a liberdade de iniciativa 

econômica, garantindo a participação de todos no mercado.  

Essa Carta Política garante a liberdade de concorrência como forma de alcançar um 

equilíbrio entre os grandes grupos e um direito de estar no mercado também para as pequenas 

empresas. E, com isso, não há aqui nenhuma espécie de preconceito quanto às empresas 

maiores, em muitas situações, reflexo de trabalho e de dedicação ao longo de uma vida 

inteira. 

Por outro lado, a mesma Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece da 

mesma forma o princípio isonômico. Pois, no caput do seu artigo 5º o estabeleceu – “todos 

são iguais perante a lei”. Entendendo-se, de imediato, que o alcance desse princípio não se 

restringe a nivelar os cidadãos diante da norma legal posta, mas que a própria lei não pode ser 

editada em desconformidade com a isonomia. 

Prosseguirá este trabalho, afirmando que, ao se cumprir uma lei, todos devem ter 

tratamento paritário em situações equivalentes. Pois, a ideia de igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais como importante marco e ponto de partida 

para o estudo do tema. 

E daí, vai surgindo de forma expressiva e incontornável perguntas que aflora: Quem 

são os iguais e quem são os desiguais?Qual o critério legitimamente manipulável – sem 

agravos à isonomia – que autoriza distinguir pessoas e situações em grupos apartados para 

fins de tratamentos jurídicos diversos? 

Por conseguinte, haverá a indispensável colaboração de autores descrevendo as 

possíveis causas de ofensa ao princípio da isonomia. 

Ademais, como já é cediço, a fixação de políticas públicas é de competência do Poder 

Executivo, balizado, inclusive por atos típicos do Legislativo, entretanto, na omissão, ou falha 

da atuação destes últimos, é cabível, até mesmo, a intervenção do Poder Judiciário para não se 

releguem ao insucesso as determinações constitucionais, sobretudo no campo dos direitos 

individuais, econômicos, sociais e culturais. 

Neste diapasão, a vigente Constituição Federal traçou inegável Política Pública em 

relação às micro e pequenas empresas.  
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2  PRINCÍPIO DA ISONOMIA VERSUS TRATAMENTO DIFERENCIADO 

 

As Constituições de um modo geral, e, em especial a Constituição da República 

Federativa do Brasil, estabelecem o princípio isonômico.  

A Carta Política brasileira no caput do seu artigo 5º o estabeleceu – “todos são iguais 

perante a lei”. Entende-se, de imediato, que o alcance deste princípio não se restringe a 

nivelar os cidadãos diante da norma legal posta, mas que a própria lei não pode ser editada em 

desconformidade com a isonomia. 

Celso Antônio Bandeira de Melo (2008, p.10)disserta com propriedade o tema. Para 

ele a lei não pode ser fonte de privilégios e nem de perseguições. O que tem por finalidade a 

lei é ser instrumento regulador da vida social, e nesse tom, necessita tratar com equidade 

todos os cidadãos: 

 

A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento regulador 

da vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos. Este é o 

conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado 

pelos textos constitucionais em geral, ou de modo assimilado pelos sistemas 

normativos vigentes.  

 

Prossegue o autor afirmando que, ao se cumprir uma lei, todos devem ter tratamento 

paritário em situações equivalentes. 

Em consonância com o mesmo autor, aideia de igualdade consiste em tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais como importante marco e ponto de partida 

para o estudo do tema, mas que não se pode dizer o mesmo do ponto de chegada.  

Ele o faz diante da expressiva e incontornável pergunta que aflora: “Quem são os 

iguais e quem são os desiguais?” E questiona, ainda, o publicista brasileiro, qual o critério 

legítimo que autoriza distinguir pessoas e situações para fins de tratamentos jurídicos 

(BANDEIRA DE MELO, 2008, p.11):“[...] qual o critério legitimamente manipulável – sem 

agravos à isonomia – que autoriza distinguir pessoas e situações em grupos apartados para 

fins de tratamentos jurídicos diversos?” 

As leis fazem senão a discriminação de situações para submetê-las à regência de tais 

ou quais regras, sendo sua característica funcional e é preciso indagar quais as discriminações 

são juridicamente intoleráveis. 

Nesse diapasão, pode-se trazer o seguinte questionamento – poderia a lei estabelecer 

que somente pessoas de estatura elevada estariam autorizados a firmar contrato de compra e 
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venda e as pessoas de baixa estatura não estariam? 

Por outro lado, exemplifica-se, questionando o seguinte: Uma determinada lei poderia 

estabelecer que somente os soldados de estatura superior a um metro e oitenta fizessem parte 

de “guardas de honra” de cerimônias militares oficiais? 

A resposta imediata, na primeira indagação é negativa e na segunda, certamente, 

positiva. Entretanto, em ambos os casos, tratou-se de dispor acerca da estatura exigida ou não 

exigida em determinadas situações legais, em uma delas foi considerada legítima e na outra 

não. O que legitima ou diferencia tais critérios de entendimento e disposição? 

Bandeira de Melo (2008, p.13), então, afirma que “a lei erigiu algo em elemento 

diferencial”, apanhando “algum ou alguns pontos de diferença a que atribuiu relevo para fins 

de discriminar situações, inculcando [...] efeitos jurídicos desuniformes entre si”. 

O importante, destarte, é verificar quais são os limites que adversam este exercício 

normal inerente àfunção de discriminar. 

Nesse contexto, importante salientar que as pessoas não podem ser elemento de 

diferenciação sob pena de ferir a isonomia. Com isso, é verdade que qualquer elemento 

residente nas coisas, pessoas ou situações, pode ser escolhido pela lei como fator 

discriminatório, e, de regra, não é no traço de diferenciação escolhido que se deve buscar 

algum desacato ao princípio isonômico. 

O magistério do autor, desta feita, leciona que as discriminações são compatíveis, 

então, com o princípio da isonomia quando existe uma correlação lógica entre a peculiaridade 

diferencial e o tratamento desigual destinado, desde que essa correlação esteja na 

conformidade de valores constitucionais. Melhor identificando o seu lecionar,ilustra-se abaixo 

(BANDEIRA DE MELO, 2008, p.17): 

 

As discriminações são recebidas como compatíveis com a cláusula igualitária apenas 

e tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade 

diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em 

função dela conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses 

prestigiados na Constituição.  

 

Por conseguinte, há, para o aludido autor Celso Bandeira de Melo (2008, p.18), ofensa 

ao princípio da isonomia: 

a) Se a norma impõe um destinatário individualizado único, determinado e que não há 

possibilidade de reprodução da hipótese; 

b) Quando a norma adotada com critérios de desequiparação não tem este critério 

baseado exclusivamente nas pessoas, fatos, e situações, mas adota outros fatores impossíveis 
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de serem por si tomados como critérios legítimos de diferenciação, como, por exemplo o 

“tempo”. 

c) No caso da norma não guardar relação de pertinência, ou de conexão, dentre o fator 

de discrímen e a disparidade de regimes; 

d) Quando a norma contém conexão entre os dois fatores (de discrímen e de 

diferenciação), mas não atendem aos valores constitucionais; 

e) No caso da interpretação da norma extrair dela discrímens e desequiparações 

extravagantes ao que a própria norma se propôs expressamente. 

Nessa linha de entendimento, o princípio da isonomia é muitas vezes solicitado à 

interpretação pra questionar a validade e legitimidade do tratamento favorecido. 

Contudo, isso deve ser refutado, de plano, porque, primeiro, as normas de 

favorecimento às ME e EPP não são individualizadoras, não se destinam apenas a um 

indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos, mas a um contexto de empresas, que representam 

cerca de quase a totalidade das empresas da indústria, comércio e serviços no País. Tais 

normas, além de não conduzirem a uma só empresa, também seu tratamento é reproduzível a 

quaisquer ações-tipo, de forma abstrata.  

Em segundo lugar, as normas referidas têm seu foco nas próprias microe pequenas 

empresas. 

Quanto ao terceiro ponto pode-se descrever que a norma favorecedora guarda 

correlação de conexão entre o fator de discrímen (ser ME ou EPP) e a diferenciação posta, 

haja vista o benefício desse grande número de empresas poder gerar emprego e renda para 

grande parte da mão de obra brasileira.  

Ademais, como quarto ponto, a norma prestigia valor disposto na norma 

Constitucional brasileira, que expressamente traz como Princípio da Ordem Econômica 

nacional o favorecimento as empresas de pequeno porte, e de outra banda também frisa, o 

texto Constitucional o dever do tratamento diferenciado, inclusive na área administrativa – 

artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal de 1988. 

Por fim, a interpretação que se extrai e se deve extrair da norma favorecedora não está 

em desencontro com o que a própria norma prevê. 

 

3ESTRATÉGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Segundo Jessé Torres Pereira Junior (2009, p.125), a LC nº 123/06 ao favorecer o 

acesso das micro e pequenas empresas às contratações públicas, “assenta normas gerais de 
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procedimento sempre que essas empresas participem de licitação”. Leciona também que a LC 

123/06 está lhes concedendo, destarte, tratamento diferenciado, em “contraste” com um dos 

princípios constitucionais norteadores das licitações e contratos do Estado, que é o de 

“assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes (CF/88, artigo 37, XXI)”. 

Sob tal panorama, reconhece-se que toda licitação objetiva identificar a proposta mais 

vantajosa para a Administração e com isto também garantir o acesso igualitário a todos os 

interessados.  

Portanto, o certame que deve ser competitivo “não pode, por princípio, ser manejado 

de sorte a incentivar a participação de determinadas categorias empresariais nos negócios 

públicos”, e prossegue (PEREIRA JUNIOR, 2009, p.126): 

 

O Estado não contrata com particulares visando a lucro, mas, sim, à satisfação do 

interesse público. Os participantes de uma licitação têm a legítima expectativa, com 

fundamento na Constituição e na legislação de regência, de que lhes serão 

asseguradas as mesmas oportunidades de contratar com o poder público. 

 

Contudo, é preciso que se frise, o princípio da igualdade, nas licitações, implica o 

dever “não apenas de tratar isonomicamente todos os que afluírem ao certame, mas, também, 

o de ensejar oportunidade de disputá-lo a quaisquer interessados”, atendendo eles às 

condições que o ato convocatório reputou indispensáveis – e estasjustificadamente.  

Ademais, como já é cediço, a fixação de políticas públicas é de competência do Poder 

Executivo, balizado, inclusive por atos típicos do Legislativo, entretanto, na omissão, ou falha 

da atuação destes últimos, é cabível, até mesmo, a intervenção do Poder Judiciário para não se 

releguem ao insucesso as determinações constitucionais, sobretudo no campo dos direitos 

individuais, econômicos, sociais e culturais. 

Nesse diapasão, a vigente Constituição federal traçou inegável política pública em 

relação às micro e pequenas empresas, logo (PEREIRA JUNIOR, 2009, p.128): 

 

A vigente Constituição da República traçou inequívoca política pública em relação 

às microempresas e empresas de pequeno porte. Basta reler os seus artigos 170, IX 

(“A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: [...] IX – tratamento favorecido para as empresas 

de pequeno porte constituídas pelas leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País”) e 179 (“A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim 

definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 

simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e 

creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei”). 
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Barcellos define política pública como sendo um conjunto coordenado de meios, à 

disposição do Estado, harmonizando atividades estatais e privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados (BARCELLOS apud 

PEREIRA JUNIOR, 2009, p.26): 

 

A expressão políticas públicas pode designar, de forma geral, a coordenação dos 

meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Nesse 

sentido, trata-se de conceito bastante abrangente, que envolve não apenas a 

prestação de serviços ou o desenvolvimento de atividades executivas diretamente 

pelo Estado, como também sua atuação normativa, reguladora e de fomento, nas 

mais diversas áreas. 

 

Analisando o presente contexto, percebe-se que as políticas públicassão dispostas pelo 

Direito, conferindo expressão formal e vinculativa a este propósito, no texto normativo 

Constitucional, ou legal, ou regulamentar, como por Decretos e resoluções.  

Assim, pode-se afirmar que toda política pública de assento constitucional, na 

interpretação da Corte guardiã da Constituição, tem prioridade sobre qualquer outra e o Poder 

Público tem o mister de implementá-la, relativamente aos direitos econômicos, sociais e 

culturais. 

Com isso, destaca Pereira Júnior (2009, p.129): 

 

Assegurar tratamento preferencial às microempresas e às empresas de pequeno porte 

era e é, destarte, prioritário, na medida em que corresponde a uma política pública 

traçada pela Constituição, na expectativa de lei complementar que a viesse definir. 

Tal papel que a LC nº 123/06 veio desempenhar na ordem jurídica brasileira. 

 

Por essa dicção, pode isso ser apontado como uma justificativa para o sentido de 

prioridade e premência do favorecimento atribuído pela política pública da Constituição 

Federal de 1988, em relação às MPE.  

 

3.1 O Dever de Licitar como Política Pública e Satisfação do Interesse Público 

 

O artigo 37 da Constituição Republicana Brasileira estabelece, e determina a 

Administração direta e indireta, em seu inciso XXI, que ressalvados os casos especificados na 

legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública. E obrigatoriamente este processo deve assegurar igualdade de condições a 

todos os concorrentes, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
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Pereira Juniorassevera que, contrapondo-se à liberdade de escolha dos particulares nas 

relações negociais, a Constituição impõe o processo licitatório (PEREIRA JUNIOR, 2009, 

p.30): 

 

Contrapondo-se à liberdade de escolha dos particulares nas relações negociais, a 

Constituição impõe aos poderes constituídos, no desempenho de suas funções 

administrativas, contratar através de licitação, por meio de processo jurídico-

administrativo formal, e observância de procedimentos cuja condução rege-se por 

meio de normas cogentes, isto é, inafastáveis pela vontade das partes. 

 

E o desrespeito ao princípio do dever de licitar, que corresponde ao processo de licitar 

– escolher a proposta mais vantajosa – e o procedimento de licitar – atender ao rito legal -, 

“viola política constitucional, a atrair, se a emenda não houver pela própria Administração 

(STF, Súmula nº 473), a intervenção do controle externo”, que pode ser exercido pelo 

Tribunal de Contas competente ou controle judicial. 

Em sendo assim, havendo a vinculação da atuação administrativa, ao dever de licitar, 

deve ser dito também que, na afirmação de Pereira Junior, não se pode compreender Estado 

Democrático de Direito que seja operante sem políticas públicas pré-definidas e funções 

administrativas sem o balizamento de normas jurídicas. As políticas públicas devem balizar 

também o interesse das competências discricionárias da administração, visando ao interesse 

público (PEREIRA JUNIOR, 2009, p.31). 

 

A atividade contratual da Administração Pública, mesmo quando no exercício de 

competências discricionárias, deve exprimir escolhas ditadas por políticas públicas e 

implementadas de acordo com normas jurídicas que viabilizem a concretização do 

interesse público. 

 

Deste modo, a norma constitucional que estabelece o dever de licitar traduz política 

pública na medida em que pressupõe ser a competição seletiva isonômica, a que consultado o 

mercado, leva à identificação da proposta mais favorável para a Administração e essa 

competição reduz o risco da formação de cartéis e superiormente atende aos princípios 

nomeados na cabeça do artigo 37 da Carta de 1988. 

O dever de licitar também significa que o Estado, ao preferir a execução indireta, por 

terceiros contratados, à execução direta, acredita no potencial racionalizadordessa decisão, 

desde os termos do Decreto-Lei 200/1967, estrategicamente optando pela contratação de 

                                                      
Supremo Tribunal Federal. Súmula 473, STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando 

eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo 

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 

apreciação judicial.(Grifo nosso). 
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empresas no mercado. 

E, por fim, a norma constitucional estabelece o dever de licitar também 

consubstanciando política pública na medida em que distancia a Administração de conflitos 

políticospartidários e proporciona gestão técnica, de modo racional e previsível, de forma 

pautada na lei, e em instrumentos de controle jurídicos e da sociedade. 

Assim, a estratégia da execução indireta – através da licitação - faz da atividade 

contratual da Administração o trajeto necessário e natural para viabilizar, sobretudo, as 

aquisições e contratações de obras e serviços, para as políticas estatais, e por isto, se 

introduzem na legislação regente das licitações e contratações normas de estímulo à 

contratação de objetos relevantes para tal implementação. 

Dentre as normas de estímulo e de fomento encontra-se a Lei Complementar 

123/2006, no âmbito empresarial das MPE. 

Não se poderia deixar de descrever o entendimento de Eros Roberto Grau sobre o tema 

licitações. Para ele, licitação é “um procedimento que visa à satisfação do interesse público, 

pautando-se pelo princípio da isonomia” (GRAU, 1995, p.14). 

O fundamento da licitação é então descrito por Grau encontrado no Princípio 

Republicano, entendendo este como “forma de governo não pessoal”. Do princípio 

republicano decorre a abolição de privilégios, a garantia da “igualdade de oportunidade de 

acesso de todos, não só às contratações que pretenda a Administração avençar mas, também, 

aos cargos e funções públicas” (GRAU, 1995, p.14). 

Verifica-se de maneira contundente que a licitação, proporciona o duplo objetivo, de 

um modo a realização do negócio mais vantajoso, e de outro, democraticamente, oportunizar 

a todos a contratação, e, assim, há de ser concebida como uma imposição do interesse público.  

E assevera Eros Roberto Grau que “a competição, enquanto pressuposto da licitação, 

expressa – repito-o - possibilidade de acesso de todos e quaisquer agentes econômicos com 

capacidade para a licitação”. Mas frisa e, de forma elucidativa, determina que seja lembrado: 

“a licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo 

princípio da isonomia” (GRAU, 1995, p.15). 

O interesse público assim entendido como interesse público primário, aquele que 

busca atender as demandas sociais – pode prevalecer diante da isonomia. 

Desta feita, verifica-se que o tratamento favorecido às MPE enquadra-se dentro de 

uma política pública, a política pública de licitar, como atuação do Estado com fim de almejar 

proposta mais vantajosa, como elemento racionalizados das contratações, compras, obras e 

realização de serviços, e como aparato para viabilizar contratações para as atividades e 
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políticas estatais, e implementadores dos objetivos dispostos na Constituição. 

E, além disso, licitar significa atender ao interesse público, entendido esse como 

atendimento aos reclamos dos interesses públicos primários, interesses da coletividade, ou 

sociais. 

Assim, a oportunização de favorecimento e distinção nas licitações públicas às MPE 

atende ao princípio da isonomia tanto no tocante a cada elemento descritivo presente na teoria 

de Bandeira de Melo, quanto no atendimento ao interesse público primário sobre a ela descrita 

por Grau, quanto no dever de Política Pública de licitar descrita por Pereira Junior. 

Nesse contexto, imperativo é descrever a necessária justiça igualitária. Na medida em 

que haja disparidades materiais entre empresas no mercado, a atividade administrativa de 

fomento (incentivo) pelo Estado – executando a Ordem Constitucional – em benefício de 

atividades que gerem emprego e distribuição de renda - implementa o objetivo 

desenvolvimentista da Carta Política brasileira. 

As liberdades fundamentais, na vigência de desigualdades socioeconômicas 

consideráveis, seriam meramente formais. Há influência da pressão que necessidades básicas 

exercem sobre o grau de liberdades fundamentais iguais, conforme as pessoas se tornam livres 

da pressão que lhes é imposta por necessidades básicas, aumenta o interesse que elas têm em 

exercer suas liberdades fundamentais iguais (VITA, 2007, p. 207-208). 

A busca da implementação de políticas públicas impostas pelo mandamento 

constitucional do favorecimento, em atendimento à isonomia, gera o dever do fomento da 

Administração Pública – que se constitui uma dentre as atividades administrativas.  

 

3.2 Do Fomento como Atividade Administrativa Inescusável 

 

Importante,iniciar este tópico assegurando que o fomento constitui um grande setor da 

atuação administrativa. Ou melhor, a chamada atividade de fomento constitui em um grande 

setor da atividade administrativa, que se realiza sem que, ao menos formalmente, apareça o 

menor indício de poder, juntamente com as demais atividades de polícia e a de serviço 

público, o que ao final acabam por formar o tripé clássico das formas de ação da 

Administração. 

A atuação estataldeve ter sempre como evidentes os fins públicos gerais de uma 

comunidade determinada, para manejar adequadamente os mecanismos administrativos de 

que dispõe dentro do contexto histórico-político em que esteja situado. 

O contexto histórico-político requer a evolução dos meios administrativos 
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empregados, uma vez que os fins públicos se alteram ao longo da história. A interferência do 

Estado no processo social e econômico pode ser descrito em escala de vários graus. 

De um lado pode se impor a atuação estatal de forma negativa e imperativa de polícia, 

típico do Estado Liberal, e de outro em contraponto, pode existir a socialização da economia, 

pelo Estado que absorve substancialmente as relações econômicas e sociais, impondo planos 

imperativos.  

Entretanto, pode haver uma atuação estatal menos extremada que apoie “iniciativas 

privadas socialmente relevantes”, mesmo que, pelo menos, em um primeiro momento inicial, 

entenda-se como comprometedor do princípio da isonomia, somente de forma aparente, 

(MELLO, 2003, p.35). 

 

Existe uma atuação estatal menos radical, por meio da qual o Estado apoia e auxilia 

determinadas iniciativas privadas socialmente significantes, mesmo que, em 

princípios, tal conduta comprometa ou perturbe, ao menos aparentemente, a 

igualdade de todos perante a lei. 
 

Destarte, pode-se afirmar que o fomento público é uma função estatal positiva, 

persuasiva e incentivadora, a qual fortalece a assertiva de ser considerada como uma 

verdadeira metamorfose no papel estatal.  

Essa postura dirigente do Estado já se encontra, igualmente, em Tavares (2011, p.37) e 

em Bercovici (2005, p.35), quando se reportou que a Constituição – regente que é do Estado – 

e em especial a Constituição econômica - deve ser dirigente, pois não mais condiz o Estado, 

tido como o absenteísta garantidor dos direitos públicos individuais ou como o socialista 

repressor da iniciativa privada, apenas.  

O Estado brasileiro, desta feita, como caracterizado no texto constitucional como 

democrático e social de direito, tem o dever de extrapolar a mera função de manter a ordem e 

a segurança, para implantar positivamente as expectativas sociais. 

A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição desenvolvimentista, na lição de 

Bercovici e dirigente na busca da concretização deste desenvolvimento. Isso porque, para o 

mesmo autor, “Constituição Dirigente é um programa de ação para a alteração da sociedade” 

(BERCOVICI, 2005, p.35). 

Neste sentido, a Carta Constitucional determina expressamente como programa-

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil – estabelecidos no seu artigo 3º - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar 

a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 
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de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.  

Sobretudo, destaca-se o objetivo do desenvolvimento nacional. Este é, então, um 

objetivo da Constituição Federal brasileira. 

Desta feita, o Estado vê-se constantemente impedido de implementar as políticas 

públicas, de um modo geral, que visam ao desenvolvimento socioeconômico, aduzindo “O 

Estado, na promoção do desenvolvimento socioeconômico, vê-se, frequentemente, impedido 

de implementar sozinho as políticas públicas, oportunidade que torna bem-vinda a 

colaboração dos particulares(MELLO, 2003, p.36). 

Então, diante disso, e além disso, independentemente de condições financeiras 

escassas ou avolumadas, Mello identifica como uma forma utilizada para concretizar os 

objetivos idealizados pelo Estado – no cumprimento do dever constitucional – é a sua função 

promocional, através de incentivos, dentro de condutas descritas pelo próprio Estado 

(MELLO, 2003, p.36). 

 

A fórmula utilizada para concretizar os objetivos idealizados pelo Estado pode ser 

alcançada com a função promocional, ou seja, por meio de mecanismos que 

prescrevem a aplicação de incentivos (sanção premial), no caso de cumprimento, 

pelos particulares, de condutas almejadas pelo ente estatal. 

 

Distingue-se das outras atividades administrativas – de polícia e de serviços públicos, 

pois o fomento pretende “melhorar os níveis de vida da sociedade, sem utilizar o poder de 

autoridade” (MELLO, 2003, p.38). Assim elucida Mello (2003, p.38): 

 

O fomento distingue-se de outras formas de atuação administrativa estatal, como a 

polícia, o serviço público e a exploração econômica direta. De uma parte, pretende 

melhorar os níveis de vida da sociedade, sem utilizar o poder de autoridade. De 

outra, a polícia objetiva disciplinar os comportamentos dos particulares, nos termos 

e para os fins da lei, com imperatividade; o serviço público visa proporcionar uma 

comodidade fruível pelos administrados; a exploração econômica estatal busca 

substituir a iniciativa privada. 

 

A Administração fomentadora, então, representa um complexo de atividades concretas 

e indiretas que o Estado desempenha, não no exercício de sua atribuição de autoridade, mas 

cujo esforço consiste em fomentar atividades e regiões, no intuito de melhorar a dignidade da 

vida da sociedade como um todo. 

 

[...] podemos conceituar a administração fomentadora como um complexo de 

atividades concretas e indiretas que o Estado desempenha despido do poder de 
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autoridade, cujo labor se limita a promover e/ou incentivar atividades e regiões, 

visando melhorar os níveis de vida da sociedade(MELLO, 2003, p.38). 

 

Sendo assim, verifica-se que a atuação administrativa do Estado brasileiro também 

deve voltar-se para o fomento como atividade administrativa fundamental do Estado, mas 

também como forma de implementar o desenvolvimento nacional, preconizado pelo texto da 

Carta Constitucional. 

E assim sendo, como função promocional - não pode ser entendido como benevolência 

do Estado, conforme o entendimento do autor (MELLO, 2003, p.36): 

 

[...] o fomento público introduz no mundo jurídico a solução ideal para uma parte 

significativa dos problemas da administração pública, na medida em que constitui 

instrumento administrativo apto a viabilizar o desenvolvimento socioeconômico do 

Estado, adotando técnicas jurídicas que viabilizam planos, programas, estímulos e 

prestações efetivas, destinados a promover o bem-estar social, conjugando esforços 

particulares com interesses públicos. 
 

Então, pelo que pode se depreender,o exercício do favorecimento às MPE nas 

licitações também consiste em atividade de fomento pela Administração brasileira. Por tal 

razão, entende-se que o favorecimento deve ser mantido e ampliado, como política de 

desenvolvimento. 

 

4POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO EM ESPECÍFICO 

 

Como pode ser conceituado desenvolvimento e em que elementos são extraídos 

objetivamente a medida do desenvolvimento de um País deve ser ponderado.  

Esses são questionamentos que não podem fugir ao trabalho e constitui-se elemento 

impulsionador da temática correlacionada ao tratamento favorecido às MPE nas licitações. 

Nesse contexto, analisa-se a vertente do desenvolvimento estudada por Sen, professor 

de Harward, Estados Unidos. Aqui o objetivo não foi privilegiar o entendimento e estudo de 

um doutrinador, a despeito de outras teorias acerca do desenvolvimento, mas somente enfocar 

a questão sob o mesmo ponto de vista. 

Existe uma tendência a correlacionar o avolumar de riqueza auma melhor qualidade de 

vida. Entretanto, esta regra nem sempre é verdadeira. 

Níveis de renda elevados podem, sim, contribuir para uma melhor qualidade de vida, 

mas isto pode depender e variar conforme outras circunstâncias. 

Há justificadas razões para se buscar mais dinheiro e riqueza, mas isto terá relevo a 

depender do ponto de vista. 
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Como esclarece Petter(2008, p.88):“O crescimento econômico não é um fim em si 

mesmo. Ele tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e com as liberdades que elas podem desfrutar”.Pois, prossegue o mesmo autor (2008, 

p.88), o crescimento econômico, sobretudo, “quando medido por grandezas matemáticas 

atinentes à simples produção econômica, não pode ser considerado um fim em si mesmo”. 

O capitalismo proporciona o crescimento econômico, mas o desenvolvimento deve ser 

auferido através da qualidade de vida das pessoas, e deve ser implementado através da busca 

da justiça social. 

Importante nesse ponto asseverar que desenvolvimento é caracterizado pela 

constatação de um crescimento do bem-estar econômico, e este, por sua vez, pode ser medido 

por uma série de fatores. 

 

[...] o desenvolvimento econômico pela constatação de um crescimento do bem-estar 

econômico, medido por meio dos indicadores de natureza econômica, v.g., produto 

nacional e renda per capita, mas que inclui, em seu conceito de desenvolvimento, a 

verificação da diminuição dos níveis de pobreza, do desemprego, da desigualdade, 

das condições de saúde, nutrição, educação, moradia, e transportes(MILONE apud 

PETTER, 2008, p.88). 

 

Desse teor, sem maiores delongas, pode-se afirmar que existem evidências de que é 

possível um país crescer sem desenvolver-se. 

Então, a visão de desenvolvimento, com perspectiva na liberdade, preocupa-se com a 

qualidade de vida e como as pessoas vivem e nas escolhas que podem fazer, e não apenas em 

recursos financeiros. 

Petter (2008, p.88)demonstra onde a expansão da liberdade é considerada a finalidade 

primordial e o principal meio do desenvolvimento. Segundo ele, a liberdade imprime dois 

enfoques: o enfoque constitutivo da liberdade no desenvolvimento (“desenvolvimento é ter 

liberdade”), e o enfoque instrumental da liberdade no desenvolvimento (“a liberdade conduz 

ao desenvolvimento”). 

Desse teor, quando se examina a Constituição Federal, em sua totalidade, interpreta-se 

com a conexão de inteireza, por isso mesmo tópico-sistemática, sendo, assim, racional, 

dialógica e sistêmica, logo, denota-se que parece ser extraível uma aproximação semântica 

nos conceitos de desenvolvimento econômico, qualidade de vida e bem-estar,dignidade da 

pessoa humana e justiça social. 

Com isso, abordagens, somente aparentemente díspares, podem se conciliar, a 

exemplo, da isonomia e do tratamento favorecido as MPE (PETTER, 2008, p.91): 
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Esta abordagem mais panorâmica permite conciliar institutos aparentemente 

díspares, tais como: propriedade privada e função social da propriedade; liberdade 

de iniciativa e iniciativa suplementar do Estado; liberdade de empresa e função 

social da empresa; liberdade de lucro e abuso do poder econômico; liberdade de 

contratação e valorização do trabalho e harmonia e solidariedade entre as categorias 

sociais de produção; igualdade de tratamento e tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte. 

 

Fundamental, então, é a liberdade substancial proporcionada ao indivíduo, na 

coletividade, como elemento muito importe para o desenvolvimento (SEN, 2000, p.49-50): 

 

Ver o desenvolvimento a partir das liberdades substantivas das pessoas tem 

implicações muito abrangentes para nossa compreensão do processo de 

desenvolvimento e também para os modos e meios de promovê-lo. 

[...]Na perspectiva avaliatória, isso envolve a necessidade de aquilatar os requisitos 

de desenvolvimento com base na remoção das privações de liberdade que podem 

afligir os membros da sociedade. O processo de desenvolvimento, nessa visão, não 

difere em essência da história do triunfo sobre essas privações de liberdade. 

 

Quando a liberdade é vista na sua função instrumental, identificam-se pelo menos 

cinco (05) liberdades diferentes, quais sejam, as liberdades políticas, as facilidades 

econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e segurança, e a segurança 

protetora (PETTER, 2008, p.91): 

 

Quando a liberdade é vista na sua função instrumental, podem ser identificados pelo 

menos cinco tipos diferentes de liberdade: liberdades políticas,facilidades 

econômicas,oportunidades sociais,garantias de transparência e segurança protetora. 

Estas liberdades influenciam diretamente as capacidades das pessoas, mas é 

necessário verificar que se suplementam mutuamente e podem se reforçar umas as 

outras. Assim, a criação de oportunidades sociais por meios de serviços de educação 

e saúde pode contribuir para o desenvolvimento, como ocorreu no histórico exemplo 

do Japão. 

 

Cabe esclarecer ainda que as liberdades políticas dizem respeito às oportunidades que 

as pessoas possuem de escolha de seus governantes, com base em que normas, e também a 

fiscalização, a crítica e a capacidade de diálogo e dissensão política (construtiva) que podem 

ser observadas na sociedade.  

Na visão de Amartya Sen (2000, p.21) quanto às facilidades econômicas, para Sen, 

estas “constituem as oportunidades que os indivíduos têm para utilizar recursos econômicos 

com propósitos de consumo, produção ou troca”. 

E as oportunidades sociais, por meios de serviços de saúde, e educação, por exemplo, 

igualmente contribuem para o desenvolvimento econômico, citando o caso do Japão, país que 

obteve grande desenvolvimento após implementar políticas públicas nestas áreas, declaradas 
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prioritárias. 

O impacto do crescimento econômico depende do modo pelo qual seus frutos são 

aproveitados. Sen afirma que já ficou comprovada a correlação positiva entre expectativa de 

vida e PNB per capta, mas que esta relação funciona quando o impacto do PNB sobre as 

rendas dos mais pobres e os gastos com serviços de saúde. Por isto, a adoção única do critério 

de Renda per capta é falha, carecendo de outros enfoques (SEN, 2000, p.21): 

 

O impacto do crescimento econômico sobre a sociedade em geral depende muito do 

modo seus frutos são aproveitados. Por exemplo, já ficou constatado que a 

expectativa de vida tem correlação positiva com o PNB per capita, mas esta relação 

funciona, sobretudo, por meio do impacto do PNB sobre as rendas dos pobres e os 

gastos públicos com serviços de saúde. Apesar dos níveis de renda baixíssimos 

verificados em estados indianos pobres, seus habitantes apresentam níveis de 

expectativa de vida imensamente mais elevado do que as populações 

comparativamente muito mais rica, do próprio Brasil, da África do Sul, da Namíbia 

e ate do Gabão. Certo é que a medição do processo de desenvolvimento, 

ordinariamente calcado na renda per capita precisa do aporte de outras variáveis 

para que possa refletir a real significação que se lhe deve atribuir. 

 

Outrossim, deve-se atentar no que tange a qualidade de vida europeia, no sentidode 

não atender às necessidades públicas somente com transferência de renda do Estado para o 

indivíduo.  

Além do que a própria manutenção desses programas sociais já gera, em si, um custo 

muito elevado para todos o sistema e aqueles que contribuem gerando, em si também 

problemas. Isso demonstra que o estabelecimento de uma média de padrão de vida ou de 

renda, por de ser falho em relação ao índice de satisfação e de desenvolvimento, senão 

vejamos (SEN, 2000, p.117): 

 

[...] o desemprego não é meramente uma deficiência de renda que pode ser 

compensada por transferência do Estado (a um pesado custo fiscal que pode ser, ele 

próprio, um ônus gravíssimo); é também uma fonte de efeitos debilitadores muito 

abrangentes sobre a liberdade, a iniciativa e as habilidades dos indivíduos. 

 

Nos Estados Unidos, país mais rico, a expectativa de vida de afro-americanos é menor 

do que a verificada nas populações de países cujas economias são inferiores economicamente, 

como na China e no Estado indiano de Kerala, do Sri Lanka, Costa Rica, Jamaica, o que 

também confirma que somente o critério de renda per capta não é suficiente para aquilatar o 

desenvolvimento. 

Destarte, Lafayete JosuéPetter (2008, p.95) vaticina acerca da existência de antigas 

ideias de que somente após crescer podem os Países distribuir renda e benefícios sociais, o 
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que, para ele, retrata, outrossim, entendimento equivocado. Enfatiza ainda sobre o 

acertamento de política governamental federal para buscar implementar estas políticas 

públicas, sobretudo na área da educação – o que não deixa de ter seus críticos -  em 

consonância com o objetivo constitucional de redução de desigualdades regionais e sociais, o 

que, para isto, deve-se implementar “soluções aplicáveis a cada seguimento social destinatário 

das políticas públicas”(PETTER, 2008, p.95).  

 

Um outro detalhe que merece ser referido diz respeito ao velho dilema de que é 

preciso primeiro crescer para depois investir em educação, quando, de fato, dadas as 

diferenças decorrentes de economias de custos relativos entre regiões mais pobres e 

mais ricas, os custos relativos são mais baratos para os primeiros. Esta constatação 

tem enorme relevo no acertamento de políticas governamentais levadas a cabo pelo 

governo federal, eis que, não bastasse o território nacional ter dimensão continental, 

somem-se a este aspecto as enormes diferenças culturais e de níveis de renda e custo 

observáveis no cotejo de comparações regionais. Então, se, de um lado, as políticas 

publicas na seara econômica haverão de pautar-se para a redução das desigualdades 

regionais e sociais (inc.VII do art. 17 da Constituição Federal), em função mesmo 

destas diferenças, deverão ter soluções aplicáveis a cada segmento social 

destinatário destas mesmas políticas para que as chances de sucesso sejam 

maiores(PETTER, 2008, p.95). 

 

Como assevera Sen (2000, p.119), nesse sentido, um país não precisa esperar até ficar 

rico para lançar-se a programas de melhor qualidade de vida, superando o crescimento em 

busca desta qualidade de vida. E a participação pública em determinadas áreas conduz a uma 

rápida realização da qualidade de vida. 

 

[...] o sucesso do processo conduzido pelo custeio público realmente indica que um 

País não precisa esperar até vir a ser muito rico (durante o que pode ser um longo 

período de crescimento econômico) antes de lançar-se na rápida expansão da 

educação básica e dos serviços de saúde. A qualidade de vida pode ser em muito 

melhorada, a despeito dos baixos níveis de renda, mediante um programa adequado 

de serviços sociais. O fato de a educação e os serviços de saúde também serem 

produtivos para o aumento do crescimento econômico corrobora o argumento em 

favor de dar-se mais ênfase a essas disposições sociais nas economias pobres, sem 

ter de esperar ”ficar rico” primeiro. 

O processo conduzido pelo custeio público é uma receita para a rápida realização de 

uma qualidade de vida melhor, e isso tem grande importância para as políticas, mas 

permanece um excelente argumento para passar-se daí a realizações mais amplas 

que incluem o crescimento econômico e a elevação das características da qualidade 

de vida(SEN, 2000, p.119). 

 

Por fim, busca-se investigar qual a correlação do conceito econômico de 

desenvolvimento – numa acepção mais ampla, normativa – com desenvolvimento como 

conceito da ordem jurídica – finalidade da ordem econômica: existência digna e justiça social. 

Nesse contexto, subdesenvolvimento é visto, então, como privação de liberdade e 

desenvolvimento é visto como um processo de eliminação de privações de liberdades e de 
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ampliação das liberdades substantivas que diversas pessoas devam valorizar. 

Identificar o problema como privação de capacidades, tem, então, as seguintes 

vantagens lecionadas (PETTER, 2008, p.96-97): 

 

a) a abordagem concentra-se nas privações que são intrinsecamente importantes, ao 

invés de concentrar-se em rendas que são apenas instrumentalmente importantes;  

b) existem outras influencias sobre a privação de capacidades e, portanto, sobre a 

pobreza real, além do baixo nível de renda; e  

c) a relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é variável entre 

comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos, o que é importante quando 

examinam questões relativas a políticas públicas destinadas a reduzir a pobreza. 

 

Por isto, a resposta a indagação que busca saber qual a correlação entre 

desenvolvimento como entendido pela Economia e desenvolvimento como conceito jurídico e 

Constitucional – é que deve-se atribuir à liberdade, na ótica seniana – substancialista e 

integral – um caráter avaliatório do desenvolvimento e uma condição de eficácia deste mesmo 

desenvolvimento – na atribuição de maior liberdade de oportunidade (menor privação de 

capacidades) e não fundada apenas no fator renda per capta. 

E conclui-se este tópicocom a assertiva de Petter (2008, p.34), no dizer “uma 

economia saudável tem na aparição e desenvolvimento de micro e pequenas empresas um de 

seus mais fortes sustentáculos”. E trata-se da mesma constatação de aparição e 

desenvolvimento para micro e pequenas empresas, senão perceba.  

 

[...] é forte indício de que a liberdade de iniciativa econômica ali de fato encontrou o 

substancial substrato fático-jurídico-econômico, cujo indício de liberdade, como 

visto no capítulo 1, é mesmo razão avaliatória e instrumental de mais 

desenvolvimento, até numa concepção não econométrica do termo(PETTER, 2008, 

p.304). 
 

 

A liberdade de iniciativa estabelecida, igualmente, na Constituição Federal brasileira 

de 1988, garante a livre concorrência como forma de alcançar um equilíbrio entre os grupos e 

o direito de estar no mercado também das empresas de porte reduzido. 

Não se está diante de combate a grandes médias empresas, geradoras que são também 

de grande numerário de emprego, renda e receitas para o Estado, mas somente a ponderação 

valorativa tendente ao favorecimento das MPE, no mercado, sobretudo no acesso as 

contratações públicas, como fator de desenvolvimento, por representarem expressivo e 

relevante interesse social. 

Retomando-se o que foi descrito no início deste trabalho, evidencia-se, assim, o 
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sentido legítimo de que o tratamento favorecido e diferenciado às ME e EPP não fere o 

princípio isonômico por todos os motivos expostos acima.  

E, por conseguinte, não viola o Princípio Republicano, pois esse tratamento está 

enquadrado, outrossim, em atividade administrativa de fomento e em necessária política 

pública de desenvolvimento, por ampliar substancialmente a liberdade, no interesse público, 

daqueles agentes econômicos basilares de uma economia equilibrada que está voltada a 

defender estas mesmas liberdades substanciais. 

 

5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tratamento constitucional favorecido e diferenciado dispensado às microempresas e 

empresas de pequeno porte, especialmente nas licitações públicas, foi o objeto de estudo deste 

trabalho. 

É importante denotar que as empresas que compõem este segmento empresarial 

respondem por cerca de mais da metade dos empregos formais no Brasil. Existindo uma 

proporção tão expressiva de trabalho nesse segmento empresarial, relevante também deve ser 

a importância que o ordenamento jurídico deve conferir a ele, levando-se em consideração o 

potencial dinamizador na economia, especialmente no emprego, e respectivamente na renda. 

O trabalho concentrou-se, então, na área administrativa, especialmente, no tocante às 

politicas publicas de acesso ao mercado, por meio das aquisições públicas. 

O estudo, então, demonstrou que há ofensa ao princípio da isonomia se a norma impõe 

um destinatário individualizado único, determinado, sem que haja possibilidade de 

reprodução da hipótese, se a norma adotada com critérios de desequiparação não tem esse 

critério baseado exclusivamente nas pessoas, fatos, e situações, mas adota outros fatores 

impossíveis de serem por si tomados como critérios legítimos de diferenciação, como, por 

exemplo o “tempo”; se a norma não guarda relação de pertinência, ou de conexão, dentre o 

fator de discrímen e a disparidade de regimes; se a norma contém conexão entre os dois 

fatores (de discrímen e de diferenciação), mas não atendem aos valores constitucionais 

existentes; e se a interpretação da norma extrai dela discrímens e desequiparações 

extravagantes ao que a própria norma se propôs expressamente. 

A liberdade substancial aplicada as microempresas e empresas de pequeno porte deve 

ser assegurada, garantindo-se maior ou mais justa participação destas no largo mercado das 

contratações públicas. Isso porque o direcionamento e favorecimentos dos gastos públicos, 

que impreterivelmente já fossem necessários serem dependidos pelo Estado, devem 
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obrigatoriamente empreender o interesse público primário, qual seja, o próprio interesse social 

na sua utilização imediata. 

Dentro desse contexto, estará sendo realizado o interesse público primário pela maior 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, que, em termos gerais, além de 

mostrar-se um fator vantajoso economicamente, socialmente tem maior relevância 

reconhecida.  

Diante dos números relacionados ao emprego apresentados pelas MPE e diante da 

busca da concretização da valorização do trabalho humano, da dignidade e da justiça social a 

ser implementada pela ordem econômica estatal, aponta-se o favorecimento as MPE como 

política pública.  

O Estado, sem contratar diretamente para seus quadros, gera na relevante valorização 

da isonomia e da liberdade de iniciativa o estímulo à distribuição de trabalho, renda e 

dinamização econômica e social privada. 

Subdesenvolvimento, de acordo com a pesquisa, é visto, como privação de liberdade e 

desenvolvimento é visto como um processo de eliminação de privações de liberdades e de 

ampliação das liberdades substantivas que pessoas devam valorizar. 

O favorecimento administrativo nas licitações, portanto, constitui-se em atividade 

administrativa de fomento e de priorização do desenvolvimento, por ampliar substancialmente 

a liberdade, no interesse público, daqueles agentes econômicos basilares de uma economia 

equilibrada que está voltada a defender essas mesmas liberdades substanciais da sociedade, 

constituindo necessária política pública de desenvolvimento, a ser ainda mais implementada 

no Brasil. 
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RESUMO  

O presente trabalho traz um estudo crítico da polêmica alteração legislativa, que criou uma 

outra modalidade de usucapião urbana especial, a denominada Usucapião por abandono do 

lar, estabelecida pela Lei 12.424, de 16 de junho de 2011, a qual inseriu o artigo 1.240-A ao 

Código Civil Brasileiro. Este trabalho pretende perquirir se a nova espécie de aquisição de 

propriedade se encontra em consonância com as modalidades de Usucapião já existentes.  

 

Palavras-chave: Usucapião; Propriedade; Incoerência sistêmica.  

 

ABSTRACT  

The present work presents a critical study of the controversial legislativeamendment, which 

created a new special urban usucapião, called Usucapião by abandonment of the home, 

established by Law 12.424, of June 16 2011, which inserted article 1.240-A to the Brazilian 

Civil Code. This work intends to investigate whether the new kind of property acquisitionis in 

line with existing Usucapião modalities. 

 

Keywords: Usucapião; Property; Systemic incoherence 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva analisar e descrever as diferentes modalidades de 

usucapião de bens imóveis existentes em nosso ordenamento jurídico e seus requisitos 

comuns e específicos, observando em especial, a outra espécie de usucapião especial urbana, 

a denominada usucapião por abandono do lar.  
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Esta outra modalidade de usucapião, introduzida pela Lei 12.242/11, a qual 

acrescentou o artigo 1.240-A, do Código Civil (CC), é denominada tanto pela lei quanto pela 

doutrina de usucapião por abandono do lar ou usucapião familiar ou pró-família.  

Essa espécie de usucapião tem como fator principal, possibilitar a aquisição do 

domínio integral de bem familiar àquele (homem ou mulher) que exercer, por 2 (dois) anos 

ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de 

até 250 m² cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, 

utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural. 

Tentar-se-á demonstrar no próximo tópico uma noção generalizada da usucapião de 

bens imóveis; a sua existência em nosso ordenamento jurídico; as espécies e aspectos 

processuais das modalidades de usucapião existentes no Código Civil de 2002; outrossim, 

estudar-se-á ainda neste tópico, na forma de subtópico, o importante instituto da posse na 

usucapião, como requisito essencial para o preenchimento da aquisição da propriedade na 

forma originária. 

O terceirotópico é o ponto nodal do presente estudo, posto que pretende descrever esta 

nova modalidade de usucapião, a qual foi implementada com o advento da Lei 12.242 de 06 

de junho de 2011; seus requisitos fundamentais que a difere das outras modalidades de 

usucapião; e as críticas doutrinárias acerca dos novos requisitos diferenciadores exigidos para 

a aquisição da usucapião por abandono do lar, quais sejam, comprovar a culpa e o abandono 

do ex-cônjuge ou companheiro, bem como suas implicações nas relações de família.  

 

2 A USUCAPIÃO 

 

2.1 Fundamentos e Requisitos da Usucapião 

 

A usucapião, etimologicamente, significa o instituto para adquirir um bem pelo 

uso. Trata-se de um direito em que o cidadão adquire o domínio de um bem móvel ou 

imóvel em decorrência de seu uso por um determinado tempo.  

Feita essa breve consideração, acrescenta-se a condição que para que se torne possível 

a concessão desse direito, mister o atendimento de determinados pré-requisitos previstos na 

lei, especialmente no Código Civil e na Constituição Brasileira.  

O instituto da Usucapião teve origem no Direito Romano, sempre apoiando no sentido 

de sua efetivação ser pelo agir referente a tomar uma posse com relação à coisa como se fosse 
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dono e pelo tempo, tempo este o marco diferenciador que difere para cada situação e tipo de 

usucapião, ou seja, cada modalidade de usucapião dependerá do tempo de exercício da posse 

no bem.  

Assim, preenchido os devidos requisitos, possibilitará a aquisição do domínio por 

usucapião, sendo esta positivada no intuito de proteger a posse do adquirente que recebera a 

coisa sem as solenidades necessárias. 

Convém consignar que a usucapião é um modo de aquisição originário de propriedade, 

em razão da posse prolongada por certo lapso temporal exigido em lei.  

Logo, adquire a usucapião com o passar do tempo através de uma posse que não é 

qualquer uma, trata-se de uma posse qualificada, ou seja, aquela dotada de vários pré-

requisitos. Assim, o principal requisito para a aquisição da usucapião é a posse, por um 

determinado tempo do bem móvel ou imóvel.  

Então, calha neste momento traçar a moldagem de quais sejam esses requisitos para se 

preencher a posse qualificada. Os requisitos gerais, comuns e aplicados para todas as espécies 

de usucapião são os que englobam a posse revestida de “animus domini”, que é aintenção de 

dono.  

Necessário também que a posse seja pública e contínua, ou seja, a posse deve ser 

ininterrupta, sem intervalo, não deve ser interrompida durante o tempo necessário para 

caracterização da usucapião, bem como a posse deve ser pacífica, ou seja, não pode haver 

oposição ou contestação ao exercício da posse pelo legítimo proprietário. 

Nesse sentido, brilhante são as palavras do renomado jurista Caio Mário da Silva 

Pereira, no que tange aos efeitos da transferência da propriedade e do efeito da retroatividade 

decorrente da usucapião, senão anote-se (PEREIRA, 2017, p.87, grifo nosso): 

 

[...] usucapião é a aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso do 

tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei. Mais 

simplificadamente, tendo em vista ser a posse que, no decurso do tempo e 

associada às outras exigências, se converte em domínio, podemos repetir, embora 

com a cautela de atentar para a circunstância de que não é qualquer posse senão a 

qualificada: Usucapião é a aquisição do domínio pela posse prolongada. 

 

Ademais, eis o destaque de uma jurisprudência pertinente à necessidade da 

demonstração dos requisitos da usucapião (TJRS, 2005, online):  

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE 

USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. REQUISITOS PRESENTES. Desvelado 

pela prova dos autos que o autor é possuidor de área urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, há mais de cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para a sua moradia e de sua família, sem ser proprietário de 
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outro imóvel, impõe-se o julgamento de procedência da ação de usucapião 

especial urbano. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.  

(TJSC. AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 405689 SC 2010.040568-9. Relator: 

Ricardo Villas Bôas.- Data de publicação: 25/10/2010.) 

 

Darcy Bessone (1998, p.171) salienta acerca das justificativas de cunho social a qual a 

usucapião é regida e fundamentada, quando expressa que: 

 

No tocante às razões de ordem social, a estabilidade das relações exige que, quando 

um estado perdure, permanecendo por muitos anos, sem reação da pessoa 

interessada, seja ele considerado definitivo e irremovível. De outro modo, se não se 

operasse a prescrição, a instabilidade preponderaria, pois que poderiam surgir 

impugnações muito tempo mais tarde, afetando as novas relações que, por confiança 

naquela duradoura aparência, se constituíssem. Há, assim, manifesto interesse social 

em que os estados de fato se transformem, após certo tempo, em estados de direito. 

 

Corroborando com a máxima de qualificar o efeito da usucapião com a transferência 

de domínio, o renomado professor Benedito Silvério Ribeiro (2012, p.155) afirma:  

 
Se diz que a usucapião é a prescrição aquisitiva. Nesses dois elementos, portanto – a 

posse da coisa por quem não é proprietário e a sua duração, reside o fundamento da 

usucapião, pois, aliados esses dois elementos, surge legalmente a aquisição, 

transformando-se de mero estado de fato num estado de direito: a propriedade. 

 

Diante de todo o exposto e da exigência de requisitos próprios para a aquisição do 

instituto da usucapião, deve-se com isso atestar como verdade a autonomia da usucapião no 

que tange a sua natureza jurídica, conforme afirma Washington de Barros Monteiro (2016, 

p.27), o qual afirma “este instituto tem vida própria, apresenta contornos que lhe são 

peculiares e é autônomo, malgrado inegáveis afinidades com a prescrição”. 

No mesmo teor, deve-se considerar a usucapião como um direito novo, autônomo, 

independente de qualquer ato negocial realizado com o proprietário.  

Nesse pormenor, oportunas são as palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.56), 

quando afirma que “o transmitente da coisa não é o antecessor, o primitivo proprietário, mas a 

autoridade judiciária que reconhece e declara por sentença a aquisição por usucapião” 

Prosseguindo, na natureza jurídica do processamento da ação de usucapião destaca-se 

que ela tem como principal efeito constituir título para o usucapiente,oponível erga omnes, 

operando a transferência do bem ao usucapiente, e ainda, vale salientar que essa ação de 

usucapião tramita seja pelo rito ordinário, seja pelo sumário, a depender da espécie de 

usucapião.  
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2.2 A Posse na Usucapião 

 

No intuito de uma melhor compreensão do conceito de usucapião, faz-se necessária 

uma breve explanação sobre o instituto da posse, posto que esta é um dos pré-requisitos para a 

aquisição do domínio por usucapião, como fora dito.  

Contudo, há significante debate no conceito deste elemento posse, eis que este termo 

se mostra ambíguo acerca da definição de sua natureza jurídica, fazendo com que surjam 

teorias na tentativa de melhor definição.  

Para qualquer dessas teorias, entende-se que para a caracterização de posse é 

necessário incluir dois elementos essenciais: uma coisa (corpus), que representa o elemento 

material, e uma vontade (animus), representando a intenção de ter a coisa para si, ou a 

intenção de ser o proprietário desta coisa. 

A partir dessa diretriz, surgem duas teorias mais predominantes: a Teoria Subjetivista 

ou Subjetiva, adotada por Savigny, onde a posse seria a junção do elemento material (coisa) e 

o elemento subjetivo (vontade de ser dono) e a Teoria Objetivista ou Objetiva, adotada por 

Ihering, onde a posse consistiria apenas na presença da coisa, independentemente de querer a 

coisa para si.  

Assim, para Ihering posse nada mais é que a exteriorização da propriedade, com a 

relação de fato estabelecida entre a pessoa e a coisa pelo fim de sua utilização econômica, 

bastando apenas o corpus,não se preocupa com a vontade, ou seja, com a subjetividade de 

uma pessoa.  

O Código Civil de 2002 adotou essa doutrina objetiva, pois para ter a posse,não há 

exigência da intenção de dono. Consoante se extrai desse mesmo diploma legal, a posse não é 

categoricamente conceituada, mas pela definição de possuidor dada pelo art. 1.196, do CC, 

compreende-se que sua essência possui o caráter da teoria objetiva, in verbis: “Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes 

inerentes à propriedade”. 

Apesar da exposição acima delineada, a melhor doutrina adota o posicionamento que a 

posse, no caso da usucapião, se enquadra no conceito da Teoria Subjetiva, pois a importância 

para a usucapião está na exigência do animus domini, e conforme explanado, não basta só 

isso, requer da mesma forma que a posse ad usucapionenseja contínua, pacífica, incontestada 

com intenção de dono, no prazo estipulado. Portanto, a posse não pode ter intervalos, vícios, 

defeitos, nem muito menos oposição ou reação contrária.  

Neste sentidoassevera que (VENOSA, 2016, p.121):  
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[...] a possibilidade de a posse continuada gerar a propriedade justifica-se pelo 

sentido social e axiológico das coisas. Premia-se aquele que se utiliza utilmente do 

bem, em detrimento daquele que deixa escoar pelo tempo, sem dele utilizar-se ou 

não se insurgindo que outro o faça, como se dono fosse. 

 

Nesse toar, de acordo com o transcrito acima, a propriedade necessita agregar o caráter 

de função social à propriedade para respeitar o disposto constitucional.  

 

2.3 Modalidades de Usucapião 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o instituto da usucapião pode recair tanto aos bens 

móveis, quanto aos imóveis. A usucapião de bens móveis está dividida em Usucapião 

Extraordinária e Usucapião Ordinária. Já a usucapião de bens imóveis, está dividida em 

Usucapião Ordinária, Usucapião Extraordinária, Usucapião Especial, subdividindo-se esta 

última modalidade em urbana e rural. 

Constata-se então nesse momento que, a legislação brasileira prevê cinco modalidades 

de usucapião de bens imóveis, quais sejam: a usucapião extraordinária, ordinária, especial 

rural, especial urbana individual e especial urbana coletiva.  

A usucapião extraordinária é aquela que independe de justo título ou de boa-fé. Ela é 

caracterizada também pelo fato da posse ser com ânimo do dono, animus domini,sem 

violência e oposição, ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos.  

Verifica-se ainda que o prazo poderá passar de 15 para 10 anos caso o possuidor tenha 

constituído o imóvel como moradia habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. 

Esta modalidade de usucapião extraordinária, é também conhecida como prescrição de longo 

prazo, ou quinzenária,estando prescrita no artigo 1.238 do Código Civil: 

 
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 

imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo 

requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

 

Já a usucapião ordináriacaracteriza-se pela posse de maneira pacífica e sem oposição 

do proprietário, e diferentemente da espécie extraordinária, ela exige o justo título e a boa-

fé.Dessarte, exige a lei que o título seja justo, isto é, formalizado e devidamente registrado, 

para que seja hábil à aquisição do domínio, como, por exemplo, a escritura.  

Enquanto o requisito da boa-féesteia-sena crença do usucapiente ser realmente o 

possuidor da coisa, possuir ele a certeza de seu direito, ou seja, ele tem a convicção de não 
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ofender  um direito alheio.  

O Código Civil de 2002 estabelece a usucapião ordinária e seus requisitos no artigo 

1.242, senão anote-se: 

 

Adquire também propriedade de um imóvel aquele que, contínua e 

incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.  Parágrafo 

único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido 

adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, 

cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua 

moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. 
 

Facilmente se percebe que a modalidade deusucapião ordinária é marcada pela posse 

do tipo mansa, pacífica, ininterrupta (contínua), sem oposição do proprietário, contudo o 

prazo será igual ou superior a dez anos. 

Da mesma forma, esse prazo pode ser reduzido de dez para cinco anos, caso haja 

provas que o possuidor adquiriu o imóvel de maneira onerosa, com registro posteriormente 

cancelado, ou caso o possuidor tenha efetuado investimentos do tipo econômico e social no 

imóvel ou simplesmente se o possuidor também tiver constituído o imóvel como a sua morada 

habitual. 

Contudo, é preciso que se frise que a falta de qualquer um desses requisitos, obsta sua 

pretensão de aquisição do domínio do bem usucapiendo.  

Por conseguinte, a usucapião especial possui previsão tanto na Carta Magna, quanto 

em lei infraconstitucional. Essa modalidade comporta duas espécies: a rural e a urbana, sendo 

esta dotada de duas subespécies do tipo individual ou coletiva.  

A usucapião especial rural possui a marca da presença da boa-fé, não exigindo, 

portanto, o justo título. Essa espécie de usucapião exige certos requisitos que o diferencia dos 

demais, como não poderia deixar de ser.  

Então, ela pode ser adquirida por um indivíduo com as seguintes peculiaridades: que 

não seja dono de imóveis rurais ou urbanos; tenha posse do imóvel como se fosse dono num 

período de cinco anos ou mais, sem interrupção e sem contestação do proprietário; que a área 

do imóvel não seja superior a 50 hectares; que mora no imóvel ou ganha o seu sustento 

através do seu trabalho ou da sua família. Tendo em vista a presença desses atributos supra 

narrados, pode-se afirmar, portanto, que se presume a boa fé.  

Calha neste momento narrar a outra modalidade de usucapião especial, a do tipo 

urbana, que tem previsão tanto noartigo 183 da Constituição Federal, quanto no artigo 1.240 

do Código Civil, disciplinando de modo semelhante, senão veja:  
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Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 

quadrados, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para a sua 

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário 

de outro imóvel urbano ou rural. 

 

Seguindo a mesma trilha das demais modalidades supra citadas, a usucapião especial 

urbana possui, além dos requisitos gerais e comuns a todas, os seguintes pressupostos 

específicos: o imóvel deve estar situado na área urbana e com medida de até duzentos e 

cinquenta metros quadrados, o qual deverá ser destinado à moradia; bem como, pode-se 

atribuir como outros elementos, o possuidor deverá estar na posse do bem pelo lapso temporal 

de cinco anos, e durante este período, não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou 

rural.  

Como também não poderá ter imóvel, qualquer pessoa que dependa economicamente 

do possuidor, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Eis um julgado 

nesse norte (STJ, 2017, online): 

 

O art. 12, § 2º da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece uma presunção 

relativa de que o autor da ação de usucapião especial urbana é hipossuficiente. Isso 

significa que essa presunção pode ser ilidida (refutada) a partir da comprovação 

inequívoca de que o autor não é considerado "necessitado". 

(STJ. 3ª Turma. REsp 1.517.822-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado 

em 21/2/2017) (Info 599). 

 

 

De acrescentar-se ainda que essa comentada usucapião especial urbana preocupa-se 

com a promoção da justiça e o seu consectário redutor das desigualdades sociais, 

possibilitando com isso o direito à propriedade para a população de baixa renda, em razão de 

buscar promover a regularização legal através deste instrumento, cujo escopo fundamental é 

atender a função social da propriedade.  

Convém consignar, mais uma vez que, essa usucapião especial de imóvel urbano é 

contemplada pela norma constitucional e plasmada para o desenvolvimento das funções 

sociais da cidade, ao bem-estar de seus habitantes e ao meio ambiente de todos. 

Adiante, a Lei 10.257 de 2001, denominada Estatuto da Cidade, contribuiu com a 

criação de espécies de usucapião, quando subdividiu a Usucapião Urbana em individual e 

coletiva.  

Esse mandamento legal trouxe a implementação do referido artigo 183 da atual Carta 

Magna, no sentido que instituiu uma nova modalidade de usucapião, a Usucapião Coletiva, 

                                                      
 Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por cinco anos, 
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bem como regulamentou as propostas de reforma urbana no país.  

Importante destacar alguns traços comuns as duas espécies de usucapião especial 

urbana, tanto para a Individual quanto para a Coletiva, a saber:impossibilidade de 

usucapião de imóveis públicos; intervenção do Ministério Público é obrigatória, tendo em 

vista o fundamento do interesse público; adota-se o rito processual sumário; concessão dos 

benefícios da assistência judiciária e a gratuidade do registro da sentença para o autor da ação, 

conforme artigo 12, §2º, do Estatuto da Cidade; Ações possessórias e petitórias relativas ao 

imóvel usucapiendo ficam sobrestadas, até o deslinde da ação de usucapião: o art. 11 do 

Estatuto da Cidade inverte o comando do art. 923 do Código de Processo Civil, dentre outros 

pontos coincidentes.  

A usucapião especial urbana individual encontra-se respaldo no artigo 9º do Estatuto, 

o qual disciplina a mesma ideia de exigência dos pressupostos estabelecidos pela Carta 

Magna.  

Afigura-se nesse norte que esse mesmo Estatuto da Cidade em comento, implantou o 

instituto daUsucapião especial Coletiva, a qual destaca a criação de um condomínio 

indivisível, mediante uma sentença judicial de natureza tanto declaratória quanto constitutiva 

do direito de usucapião, eis que traz a fração ideal de cada condômino da propriedade, tendo 

em vista a marca da coletividade existente neste instituto. Interessa abordar neste instante, o 

artigo 10 deste Estatuto com a seguinte redação: 

 
As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados, ocupados por 

população de baixa renda para a sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e 

sem oposição, onde não possível identificar os terrenos ocupados por cada 

possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os 

possuidores não sejam proprietários de outros imóveis. 

 

Ante o exposto, percebe-se que a usucapião coletiva, uma nova modalidade de 

usucapião urbana, difere do artigo 183 da Constituição Federal quanto à área do imóvel, e, em 

razão deste requisito, subentende-se que a área não pode ser usucapida individualmente, tendo 

em vista que irá ultrapassar o limite máximo de metragem permitido pela norma 

constitucional, sendo que a Carta Magna considera a extensão fixada ideal à moradia do 

possuidor e de sua família. 

                                                                                                                                                                      
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 

desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
Art. 9º.Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, 

por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 

o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  § 1o O título de domínio será 

conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.§ 2o O direito de que trata este 

artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
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Contudo, vale ressaltar que os preceitos constitucionais e infraconstitucionais são 

expressos em estabelecerem que o possuidor não pode ser possuidor de outro imóvel. Tal 

requisito embasa no direito à aquisição usucapiatória, sendo que interrompe a prescrição se 

for comprovada a existência de propriedade por parte do usucapiente.  

Já, se este for proprietário de imóvel antes do período prescricional, não mais 

possuindo ao tempo do início de sua posse, terá legitimidade para pleitear ação de usucapião 

urbana. Como também, é necessário o imóvel ser de propriedade particular, e situado em área 

urbana. 

No mais, logo após a regulamentação esposada no Estatuto da Cidade, surge o 

disciplinamento de um novo preceito civil, o então artigo 1.228, do novo Código Civil, a 

saber 

 
Art.1.228: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito 

de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

§1º........§2º........§3º........§4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o 

imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por 

mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem 

realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de 

interesse social e econômico relevante. 

§5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao 

proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel 

em nome dos possuidores. 

 

Pode-se depreender enfim que ambos os dispositivos legais apresentam grandes 

semelhanças, eis que tratam de uma limitação ao direito de propriedade, no intuito de alcançar 

a função social da propriedade e/ou sua utilização coletiva.  

Todavia, podem também ser apontadas várias diferenças entre esses dispositivos 

legais, dada a proximidade com outros institutos análogos com a usucapião coletiva, como a 

desapropriação judicial ou mesmo com um novo instituto jurídico inserido no ordenamento 

jurídico brasileiro, ocasionando com isso algumas divergências doutrinárias a respeito desse 

assunto. 

 

3 USUCAPIÃO POR ABANDONO DO LAR 

 

3.1 A Lei eseus Requisitos 

 

A importância do advento daLei 12.424, de 16 de junho de 2011,foi devido a inserção 

no sistema jurídico de uma nova modalidade de usucapião especial urbana, a qual foi 

denominada por muitos juristas de usucapião por abandono do lar conjugal, usucapião pró-
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moradia ou simplesmente, usucapião familiar, tendo em vista uma clara resposta do legislador 

à sociedade no que diz respeito a proteção da família.  

Destaca-se que o novo dispositivo do Código Civil acrescido pela mencionada lei foi o 

artigo 1.240-A que versa o seguinte: 

 

Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem 

oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou 

ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua 

família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro 

imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

§ 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de 

uma vez. 

§ 2o (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

 

Analisando a redação dada ao artigo 1.240-A, percebe-se que para o reconhecimento 

da aquisição dessa nova modalidade de usucapião, o cônjuge ou o companheiro necessita 

preencher determinados pressupostos supra-aventados. Alerte-se por derradeiro, que essa 

usucapião familiar apenas poderá ser solicitada por indivíduos que se separaram ou que foram 

abandonados depois da criação deste referido dispositivo.  

Tencionando esclarecer de forma mais precisa e reiterada, necessário é também que a 

pessoa abandonada não seja proprietária de outro imóvel nem tenha usufruído da lei 

anteriormente; e ainda que tenha permanecido no imóvel de até 250 metros quadrados e 

durante dois anos sem interrupção e sem oposição do ex-companheiro.  

Vale salientar que o referido abandono deverá ser voluntário e sem justificação, sendo 

que a pessoa que pretende usucapir deverá demonstrar que tal abandono aconteceu, de forma 

que o bem passa a ser de propriedade, por inteiro, do companheiro ou do cônjuge que 

permanece no lar, inclusive passando a constar no respectivo livro de registro imobiliário, 

ressalte-se que necessário é tudo isso, sob pena do pedido ser indeferido judicialmente (TJSC, 

2010, online): 

 

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. 

INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE QUANTO À VERBA ALIMENTAR 

MENSAL FIXADA PROVISORIAMENTE. NECESSIDADE DA 

ALIMENTANDA AFASTADA. JOVEM SAUDÁVEL QUE EXERCE 

ATIVIDADE REMUNERADA E QUE CONFESSA TER, 

ESPONTANEAMENTE, ABANDONADO O LARCONJUGAL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.694 , § 1º DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AGRAVO 

PROVIDO. Se a esposa abandona o larconjugal espontaneamente e sem motivação 

relevante não pode, ao depois, pretender, para si, alimentos do marido, sobretudo se 

é jovem, saudável e exerce atividade remunerada. 
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(TJ-SC - Agravo de Instrumento : AI 405689 SC 2010.040568-9 - Data de 

publicação: 25/10/2010). 

 

Considerando no que se adscreve ao requisito que limita o imóvel a uma área não 

superior aos ditos 250m², o legislador pretendeu com a referida expressão, reduzir a 

abrangência da possibilidade do conceito de enriquecimento sem causa e a limitação da 

aquisição de propriedades de alto valor imobiliário.  

Noutro requisito mencionado acima, o legislador da mesma forma quis limitar a 

possibilidade de enriquecimento sem causa, quando deixou claro que o companheiro que 

pretende reclamar essa espécie de usucapião não pode ter outras propriedades, seja urbana ou 

rural, outrossim, quando objetiva que a aquisição do imóvel seja com a finalidade clara de 

moradia e estabilidade da família tão somente.   

 

3.2 A Culpa eo Abandono: Aplicação da Lei 12.424/11 

 

É bem verdade que as relações humanas podem não durar para sempre, eis que quase 

sempre não são eternas. 

Em 16 de junho de 2011, surge o mesmo debate acerca da infinitude ou não de um 

relacionamento amoroso, quando do surgimento da lei 12.424 que mais uma vez aborda um 

ponto importante a ser definido: o que é de fato o abandono do lar pelo cônjuge ou 

companheiro de forma a preencher o requisito da citada lei? 

Nesse contexto, cabe lembrar que abandono pode ter o significado de desistência, 

renúncia ou mesmo desprezo pela família.  

Na pretensão de responder o questionamento acerca do que autorizaria a aplicação da 

nova norma usucapienda, permite-se listar algumas situações ilustrativas da possibilidade de 

aplicação do artigo 1.240-A, inserido pela Lei 12.424 de 2011: o ex-companheiro ou ex-

cônjuge que de forma injustificada deixa o lar conjugal e respectivamente sua a família à 

própria sorte, não provendo qualquer assistência o material ou moral, ou o que abandona a 

família e literalmente some sem deixar notícias.  

Lembrando sempre que para que se possa evidenciar tal abandono será sempre 

necessário que se apresente provas que vão além de um simples registro de um boletim de 

ocorrência policial de abandono de lar. 

Pelo que se constata dos questionamentos acima narrados, muito importante para 

tentar tranquilizar as dúvidasacerca de quem tem legitimidade para fazer jus a aplicação do 
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artigo 1.240-A, do Código Civil, urge esclarecer e admitir que esse mandamento legal se 

aplica a todas as formas de família, seja ela a heterossexual ou a homossexual, podendo tanto 

um casal formado pelo homem e pela mulher, como normalmente acontece, bem como ao 

casal formado pelos companheiros de mesmo sexo. 

Não obstante de se entender a necessidade de demonstrar que o abandono foi de modo 

injustificado ou sem motivo, para que assim possa ausucapiendo avocar a nova lei, por outro 

lado, é razoável e eficaz não se exigir ou perquirir mais o elemento culpa pelo rompimento 

conjugal, seja proveniente de um matrimonio ou de uma união afetiva, dada a incoerência 

com o vigente sistema jurídico.  

Feita todas essas considerações, insta aquilatar uma abordagem prática neste instante 

trazida pelas experiências advocatícias para seus clientes, sejam eles considerados aqueles que 

ficaram na posse do lar conjugal, onde a orientação mais eficiente seria no sentido de se 

locomover a uma delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência policial e 

descrever o dito abandono de lar do companheiro ou cônjuge, como forma de obter a total 

propriedade do bem imóvel no futuro.  

Por outro lado, caso esteja o cliente em posição contrária, ou melhor, numa situação de 

abandono do lar, a praxe forense orienta que se deve procurar uma delegacia de policia para 

que procedam com o registro de Boletim de Ocorrência que justifique ou mostre suas razões 

do devido “abandono” de lar, como forma de se prevenir contra as implicações da nova norma 

ou da perda da propriedade do bem, e de certa evitar a própria penalidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho objetivou trazer um estudo crítico da recente e polêmica alteração 

legislativa, que criou uma nova modalidade de usucapião urbana especial, a denominada 

Usucapião por abandono do lar, estabelecida pela Lei 12.424, de 16 de junho de 2011, a qual 

inseriu o artigo 1.240-A ao Código Civil Brasileiro.  

Não obstante, tenhaespecificado as várias espécies de usucapião de bens imóveis do 

Código Civil de 2002, este estudo visou primordialmente discriminar e pesquisar acerca da 

nova modalidade de usucapião que foi inserida no ordenamento jurídico pátrio, a denominada 

usucapião por abandono do lar.  

Desta forma, restou demonstrado que as inúmeras críticas a esse novo artigo 1.240-A 

do Código Civilvão ensejar um reavivamento de antigas e dolorosas feridas, eis que traz o 

retorno do elemento culpa, que já havia sido abolida das separações judiciais pela recente 
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Emenda Constitucional de nº66/2010.  

Por conseguinte, verifica-se que o legislador ao criar essa nova espécie de usucapião, 

acabou por efetivamente estampar numa verdadeira penalidade patrimonial para aquele que 

abandona o lar, e por outro lado, serviu para proteger o abandonado.  

Diante disso, restou a problemática da necessidade de demonstrar o motivo do 

abandono, pois no intuito de preservar o seu quinhão no imóvel, ou o cônjuge continua 

morando sob o mesmo teto, mesmo diante da insuportabilidade da vida em comum; ou será 

necessário, antes de abandonar, buscar medidas efetivas como promover uma separação 

judicial, com a consequente partilha do imóvel.  

Além do mais, este trabalho buscou-se perquirir se a nova espécie de aquisição de 

propriedade se encontra em consonância com as modalidades de Usucapião já existentes, 

mesmo diante da escassez de julgados, tampouco em jurisprudência acerca da temática.  
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RESUMO 

Trata acerca da decisão judicial a partir da promulgação do Código de Processo Civil, com a 

ênfase ao poder simbólico que perpassa o texto decisório, bem como a indispensabilidade da 

sua fundamentação. Com o objetivo de discutir o poder simbólico que perpassa a construção, 

prolação e cumprimento das decisões judiciais, bem como os caracteres que denotam a 

constituição histórica e as premissas filosóficas da indispensabilidade de fundamentação, 

parte da premissa de que a decisão judicial denota o espaço simbólico da democracia. Utiliza 

a hermenêutica fenomenológica e a análise do discurso de matriz francesa, com base em 

Maingueneau, Brandão e Orlandi. Ademais, vislumbra a decisão judicial enquanto 

instrumento de (in)formação social, política e cultural e destaca o poder simbólico que emana 

das referidas decisões e as especificidades das representações desse poder simbólico à 

brasileira, assim como destaca o que a decisão judicial revela de seu emissor. Por fim, ressalta 

a indispensabilidade da fundamentação enquanto princípio jurídico-político fundamental para 

a administração da justiça, na estrutura do Estado de Direito, e expressa a exigência geral e 

constante de controle sobre o modo pelo qual os órgãos estatais exercem os poderes que lhes 

são conferidos pelo ordenamento. 

 

Palavras-chave: Decisão judicial. Análise do Discurso. Fenomenologia. Poder simbólico. 

Dever de fundamentação. 

 

ABSTRACT 

It deals with the judicial decision from the promulgation of the Code of Civil Procedure, with 

the emphasis on the symbolic power that runs through the decision text, as well as the 

indispensability of its motivation. With the objective of discussing the symbolic power that 

passes through the construction, delivery and fulfillment of judicial decisions, as well as the 

characters that denote the historical constitution and the philosophical premises of the 

indispensability of motivation, it starts from the premise that the judicial decision denotes the 

symbolic space of democracy. It uses the phenomenological hermeneutics and the French 

matrix discourse analysis, based on Maingueneau, Brandão and Orlandi. In addition, it 
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envisions the judicial decision as an instrument of social, political and cultural formation and 

information and highlights the symbolic power emanating from these decisions and the 

specificities of these decisions representations in the Brazilian way, as well as highlights what 

the judicial decision reveals of its issuer. Finally, it emphasizes the indispensability of 

motivation as a fundamental legal-political principle for the administration of justice in the 

structure of the State of Law and expresses the general and constant demand for control over 

the way in which state organs exercise their powers conferred by the law. 

 

Keywords: Judicial decision. Speech analysis.Phenomenology.Symbolic power.Duty to state 

reasons. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Código de Processo Civil de 2015 há de ser inserido na História. No momento de 

contradição entre a crescente influência da justiça sobre a vida coletiva e a crise de 

legitimidade das instituições que exercem algum tipo de autoridade, é importante considerar 

que justiça e democracia devem ser criticadas e corrigidas juntas. Com isso, apresenta-se o 

problema de pesquisa pelo qual se questionam quais as especificidades das decisões judiciais 

na realidade brasileira, com a edição do Código de Processo Civil, assim como quais as bases 

da indispensabilidade da fundamentação. 

Com o objetivo de discutir o poder simbólico que perpassa a construção, prolação e 

cumprimento das decisões judiciais, bem como os caracteres que denotam a constituição 

histórica e as premissas filosóficas da indispensabilidade de fundamentação, sob a égide do 

Código de Processo Civil, o presente trabalho parte da hipótese de que a decisão judicial 

denota o espaço simbólico da democracia, para, a partir da hermenêutica fenomenológica de 

matriz heideggeriana e da Análise do Discurso de matriz francesa, “verificar” a manutenção 

da referida hipótese. 

Aprendemos com Foucault (2015) que só somos cognoscíveis através da linguagem, 

inserida, essa, na noção de ser humano enquanto ser finito e experimental. Na proposta de 

fenomenologia heideggeriana que se insere a metodologia deste trabalho, pretendemos deixar 

e fazer ver o fenômeno das decisões judiciais por si mesmo: o que se mostra, tal como se 

mostra, a partir de si mesmo. 

Aliando-se tal compreensão à perspectiva da Análise do Discurso de matriz francesa, a 

exemplo daquela proposta por Maingueneau (1997), temos, com Orlandi (2006), que devem 

ser consideradas as dimensões sobre o quadro das instituições em que o discurso é produzido, 

embates históricos e sociais e o espaço próprio que cada discurso configura para si mesmo no 

interior de um interdiscurso, o conjunto complexo com dominante das formações discursivas. 
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Assim, teremos o texto da decisão judicial como lócus para a análise das nossas 

premissas. Lembremos,prefacialmente, que a decisão judicial é, antes de qualquer coisa, um 

texto. 

O texto, para Orlandi (2006), não estaria pronto e escrito. Por outro lado, é construído. 

Daí emerge a noção de leitor virtual, um leitor que é constituído no próprio ato da escrita. 

Tanto a leitura quanto a formulação são reguladas. Nas palavras da autora, “na multiplicidade 

de sentidos possíveis atribuíveis a um texto – Rimbaud diz que todo texto pode significar tudo 

–, há uma determinação histórica que faz com que só alguns sentidos sejam ‘lidos’ e outros 

não” (ORLANDI, 2006, p. 12). 

Passemos, então, a refletir acerca da decisão judicial e do poder simbólico que ela 

desvela, dando ênfase às especificidades de suas representações à brasileira, para, em seguida, 

debatermos o que a decisão judicial revela de seu emissor. Após, abordaremos acerca da 

fundamentação das decisões judiciais, dada a sua indispensabilidade, conforme previsão em 

sede constitucional e legal, bem como o que denota de seus sentidos político e filosófico. 

 

2 O PODER SIMBÓLICO DA DECISÃO JUDICIAL 

 

Ao abordarmos o poder simbólico da decisão judicial, dando ênfase à realidade 

brasileira, lembremos que, aqui, torna-se possível compreender que a cidadania não foi um 

souvenir do ordenamento jurídico, mas um processo histórico complexo. A retomada da 

supremacia civil de 1985 ratificou-se com a Constituição da República de 1988, ao passo que 

os direitos políticos atingiram uma amplitude superior. Todavia, são diversos os problemas 

que permanecem, a exemplo da desigualdade, do desemprego e da ineficácia dos serviços 

sociais básicos, a exemplo de educação, saúde, saneamento. Persiste, ainda, apesar da riqueza 

de bens ambientais, o acesso ainda distante de grande parte da população aos serviços de 

eletricidade e água potável, bem como a precarização de direitos individuais, com 

questionamentos de setores da política e da sociedade para o reconhecimento de direitos aos 

grupos sociais mais vulneráveis, bem como os diversos problemas enfrentados pela sociedade 

brasileira na esfera da segurança. 

Na formação do cidadão brasileiro, a cronologia e a lógica de Marshall foram 

invertidas: os direitos sociais vieram primeiro, enquanto os políticos e individuais eram 

suprimidos por um ditador popular; depois, os direitos políticos surgiram, também de maneira 

torta e, até hoje, a base da pirâmide de Marshall, os civis, continuam inacessíveis à maioria. 

O estabelecimento e manutenção do poder de determinados setores sobre outros é 
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perenizado através da dominação denominada simbólica por Bourdieu (1989), para quem a 

visão de identidade feminina, diminuída, inscreve-se na divisão do mundo social, tanto nas 

relações sociais de exploração como na razão das pessoas. Embora o enfoque do teórico tenha 

sido tratar acerca das relações de gênero, esse poder simbólico também se desvela (e, talvez, 

de forma menos obducta) na esfera judiciária. 

A utilização dessa esfera enquanto espaço de poder e a percepção de que a sua 

interação com os jurisdicionados denota um poder simbólico não é recente. Hannah Arendt 

(2007, p. 35) abordava no fim dos anos 1950 que o ser político, o viver numa polis, 

correspondia à decisão das coisas mediante palavras e persuasão. Havia sido superada a noção 

de força ou violência. Não é bastante destacar que o lócus da atividade decisória no âmbito do 

Poder Judiciário é demarcado pela publicidade. E ao tratar do espaço público, Arendt (2007, 

p. 59) nos explica que o que vem a público é passível de ser visto e ouvido por todos, 

atingindo a maior divulgação possível. Em verdade, a autora vai além: compreende que a 

nossa percepção da realidade depende totalmente da aparência e, por conseguinte, da 

existência de uma esfera pública. A nossa vida privada e íntima derivaria, em última análise, 

da esfera pública, que também possui o sentido de próprio mundo. Afinal, é comum a todos e 

diferente do lugar que nos cabe dentro dele. 

A existência da esfera pública e a transformação do mundo numa comunidade de 

coisas que reúne os homens, os quais estabelecem relações (ousemos substituir o emprego da 

palavra “relações” da filósofa com aquele trazido por Bakhtin – estabelecem “interações”), 

permite a presença simultânea dos mais diferentes aspectos e perspectivas nos quais o mundo 

comum se apresenta e para os quais não é possível criar medida ou denominador comum: o 

dinheiro não é capaz de satisfazer todas as necessidades e a realidade é muito mais complexa. 

Assim, a objetividade cede lugar à subjetividade – na qual o sentireque motiva a sentença 

judicial se desvela, mostra-se e oculta-se ao mesmo tempo -, para que a autora assim conclua:  

“[...] São todos prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, que continua a 

ser singular ainda que a mesma experiência seja multiplicada inúmeras vezes. O mundo 

comum acaba quando é visto somente sob um aspecto e só se lhe permite uma perspectiva” 

(ARENDT, 2007, p. 68). 

As prisões da subjetividade, iluminadas pela esfera pública, leva às expectativas 

sociais, através das quais se espera certo tipo de comportamento de cada um dos membros da 

sociedade. Como bem nos asseveram Guerra Filho e Cantarini (2015, p. 32), o Direito é um 

modo pelo qual a sociedade se dá a conhecer aos seus membros qual o comportamento que é 

esperado, pelos demais, de cada um. Arendt (2007, p. 48), por sua vez, vê esse fenômeno após 
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superar a perspectiva rousseauniana:enquanto para o filósofo do século XVIII as imposições 

de comportamentos por membros da sociedade seria encontrada nos salões da alta sociedade, 

cujo convencionalismo equacionava o indivíduo à sua posição na estrutura social, para a 

filósofa política do século XX, o surgimento da sociedade de massas indicaria que os diversos 

grupos sociais acabaram sendo absorvidos por uma sociedade única, num caminho similar 

àquele vivenciado pelas unidades familiares, antes absorvidas pelos grupos sociais. Essa 

sociedade única é sentido e alicerce da igualdade moderna, baseada, para Arendt (2007, p. 

51), no conformismo inerente à sociedade e apenas possível na medida em que o 

comportamento substituiu a ação como principal forma de relação humana. 

Com o advento da pós-modernidade, esse movimento tornou-se ainda mais intenso. 

Para Bauman (1998), a pós-modernidade compreende as mudanças rápidas e profundas das 

relações na sociedade, instituições do Estado e construções da cultura, fazendo com que as 

ideologias e narrativas da Modernidade se tornem insustentáveis.  

Uma fusão entre as supramencionadas expectativas sociais e a própria dinâmica das 

sociedades democráticas e a liquidez e volatilidade próprias da pós-modernidade, diante de 

um desabamento político, simbólico, psíquico e normativo, acaba por clamar por uma 

expansão jurídica. Essa expansão se dá em duas rotas não colidentes: ao mesmo tempo em 

que as jurisdições se ampliaram, com os juízes sendo chamados a se manifestar em um 

número de setores da vida cada vez mais extenso (e, frise-se, sem a possibilidade de omitir-se, 

diante da vedação ao non liquet vigente em nosso ordenamento), o próprio apelo à justiça se 

tornou de alcance geral. Antoine Garapon (2001, p. 25) sintetiza esses fenômenos, entendendo 

que decorrem de uma demanda moral: busca-se na justiça uma instância capaz de nomear o 

bem e o mal e de fixar a injustiça na memória coletiva. 

A complexidade e a diversificação das sociedades democráticas fazem com que o juiz 

seja tido como um recurso contra a implosão dessas mesmas sociedades. A justiça é vista, 

portanto, como o último refúgio de um ideal democrático desencantado, e a vida política 

passa por uma reviravolta judiciária. Garapon (2001, p. 26) explica-nos que o ativismo 

judiciário é apenas uma peça de um mecanismo mais complexo pelo qual se dá esse 

fenômeno. Trata-se de um aparente sintoma, que reclama pela participação de outras 

engrenagens, a saber, o enfraquecimento estatal, o progresso da sociedade civil e a força da 

mídia. No entanto, ao analisar a perspectiva da França, o teórico conclui que os juízes só 

podem assumir essa posição desde que encontrem uma nova visão política, pois 

aparentemente ela não é mais capaz de se satisfazer com as instâncias políticas tradicionais. 

No entendimento do autor, a reviravolta judiciária tem como linguagem aquela própria do 
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direito e, como gramática, o processo, sendo o enfraquecimento do Estado mera consequência 

da globalização da economia. Ao apontar a linguagem como jurídica, no entanto, associa-se 

às noções dos direitos do homem na Europa e dos direitos das minorias na América. Ousamos 

dizer que no Brasil esse fenômeno parece ter um aspecto menos altruístico.  

A figura do juiz sagra-se como guardião das promessas (e a nossa Constituição – não 

raras vezes programática, repleta de promessas – é enfática ao indicar o Judiciário, por meio 

do Supremo Tribunal Federal, como seu próprio guardião, no caput do artigo 102). O detentor 

da toga sagra-se como herói, e a semelhança com as capas de super-heróis da ficção conforma 

a realidade. A origem desse movimento, para Garapon (2001, p. 39), está mais presente no 

investimento do direito no imaginário democrático do que no próprio direito. Dessa forma, o 

direito se converteu em nova linguagem, através da qual são formuladas as demandas 

políticas, as quais, desiludidas com um Estado inativo, acabam por se voltar de forma maciça 

para a justiça. 

Nesse sentido, o espaço simbólico da democracia emigra de forma silenciosa do 

Estado para a justiça. Segundo Garapon (2001, p. 48), isso ocorre sobretudo porque: 

 

A justiça, efetivamente, é antes de tudo uma cena. Tão longe quanto vai nossa 

memória, vemo-la associada a um espaço circunscrito, atemporal, a um debate e à 

figura de um terceiro. Esta cena oferece um reservatório inesgotável de imagens – e 

de sentidos – no qual uma democracia inquieta procura seus fundamentos [...]. 

 

A desconcertante simultaneidade entre a decadência do Estado e a ascensão do Direito 

exige um reposicionamento ou reformulação das vozes ainda ressoantes do positivismo 

extremado, que proclamam em tom grandiloquente que todo Direito emanaria do Estado. 

Afinal, o Estado não é mais capaz de assegurar a cooperação entre os diferentes atores da 

democracia. Tal função passa a ser atribuída ao direito, que se instrumentaliza como 

catalisador da linguagem política na qual são formuladas as reivindicações políticas: é a 

justiça o espaço no qual a democracia se torna exigível. 

Potencialmente, todos os cidadãos são capazes de interpelar seus administradores e de 

intimá-los a respeitarem as promessas legais. Não são poucos os exemplos dessas 

possibilidades: a ação popular tem o cidadão como legitimado ativo; os Conselhos Municipais 

possuem composição paritária, com participação da sociedade civil; as sociedades 

constituídas há mais de ano, a depender das finalidades estatutárias, podem ser legitimadas às 

ações civis públicas; o cidadão pode acionar, pessoalmente, por seus advogados, ou por 

intermédio de instituições consolidadas, a exemplo do Ministério Público e da Defensoria 
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Pública, o Judiciário. Não seria forçoso reconhecer, portanto, que a justiça oferece 

possibilidades de uma ação mais individual, próxima e permanente do que a 

representatividade política clássica, intermitente e distante, sobretudonum país de dimensão 

continental como o Brasil. 

Ademais, nesse espaço de exigibilidade democrática, superam-se as ideias de 

homogeneização, de ordem harmoniosa e de representação da paz que seria representada pela 

deusa Diké sentada num tom de serenidade. Em verdade, a justiça inspira a dialética, a 

disputa, o conflito, a discórdia. Mesmo nos métodos alternativos, de busca pela solução 

consensual dos conflitos, a particularidade da cena judiciária não perfaz a celebração da 

harmonia, mas sim a divisão. Sendo mais fidedigno, a passagem da divisão à unidade 

reencontrada (ainda que num documento que constitua título executivo – o que denota a 

latência da ideia de conflito futuro, que parece permear eternamente o fenômeno judiciário). 

Garapon (2001, p. 51), por sua vez, informa que esse fenômeno é salutar, pois determina, 

exatamente, a diferenciação da democracia para o sistema totalitário: a democracia engendra o 

conflito. Ainda que substituamos as palavras do teórico por diálogo ou debate, palavras mais 

politicamente salutares, torna-se inegável a superação da homogeneização. 

A busca pelo reencontro da unidade e a convergência das expectativas sociais em 

torno da justiça dá azo à centralização na figura do magistrado. E aí é que se instaura o risco 

da tentação populista. A atenção dada ao judiciário pelos meios de comunicação e a 

velocidade e disponibilidade de acesso cada vez mais significativo transformam num arroubo 

ideológico a pretensão de acesso direto à verdade que a mídia traz. Assim, temos um terreno 

fértil para a emancipação de qualquer tutela hierárquica. Com isso, acessa-se diretamente o 

“auditório universal” – a opinião pública. E essa se torna, paradoxalmente, a arbitragem do 

Judiciário. As nulidades processuais são relativizadas por atores sociais das comunicações, e 

os argumentos técnicos jurídicos ou processuais soam ao público como astúcias, desvios 

inúteis, impedimentos para que a verdade venha à tona. O desvio populista está fixado e à 

disposição dos juízes. Aliando-se esse fenômeno ao aumento de descrédito da classe política, 

e encarnando o pretenso “sentimento profundo e real do povo”, Garapon (2001, p. 66) explica 

que com isso, o juiz mantém o mito da verdade que basta em si mesma. Dispensa-se a 

mediação processual. 

Nessa justiça em praça pública, a vontade de verdade de Foucault (2015) parece se 

desvelar. A verdade processual se liga à noção daquilo que não é necessariamente verdadeiro, 

mas que se aparenta verossímil nos fólios. No afã de demonstrar-se como verdadeiro, o 

processo busca o suporte e a justificação em elementos que lhe são próprios: a decisão judicial 
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deverá ser proferida, ainda que não se tenha chegado à efetiva “verdade”, e, de forma célere, 

porque o discurso jurídico assim determina. Essa oposição entre a verdade transcendental e o 

verossímil sacraliza a pretensão de verdade e desconsidera, flexibiliza,relativiza as “regras do 

jogo”, o processo. 

Essa flexibilização acaba por tornar mais delicada a fragilidade do discurso judiciário, 

que deixa de buscar a prova, e passa a almejar o convencimento. A “vontade de verdade”de 

Foucault ganha forma. Recorrem-se aos argumentos prováveis no uso público (e um público 

cada vez maior) da palavra. E o jornalista ganha o furo da reportagem. Transforma o processo 

num duelo simbólico entre o magistrado e as partes, e avoca para si a função de árbitro. 

O exercício da função de árbitro pelo magistrado, e a sua interface com a mídia, leva-

nos a um ponto de ocultação e desvelamento, em que Direito e mídia comportam-se como 

fenômenos ficcionais. Guerra Filho e Cantarini (2015, p. 32) lecionam que o mundo ficcional 

possui possibilidades reduzidas, e não é possível saber sobre o que não nos é dado conhecer 

pelos criadores. Defendemos, em trabalho publicado juntamente com Rosário (2018, p. 523), 

ao tratarmos da interface do Direito com a Literatura, que “os juízos realizados no âmbito do 

universo ficcional, portanto, são diferentes da realidade propriamente dita, uma vez que 

naquele universo só se pode saber o que nos informam os autores das obras, seja na 

Literatura, seja no Direito”.  

Aprofundemos essa reflexão sob os afluxos teóricos que nos são trazidos por Garapon 

(2001, p. 81), para concluirmos que a imprensa também não está livre de produzir narrativas 

imaginárias. Comparando-se processo e mídia, temos que a garantia suplementar daquele está 

na capacidade de reflexão acerca da construção da narrativa, passível de contestação e 

substituição por outra (a modulação de efeitos e o fenômeno do overrulingratificam essa tese). 

Há, enfim, uma ética da narrativa, já que o processo exerce uma espécie de controle sobre a 

forma e ordenação de apresentação, comprovação e interpretação dos fatos. Na mídia, não 

necessariamente. Na televisão, por exemplo, a construção da realidade é implícita, aceita, e 

escapa a qualquer discussão. Lembremos que a imagem é percepção e se dirige mais aos 

sentidos, colocando em desafio a elaboração simbólica, fazendo com que os poderes públicos 

se vejam obrigados a “tomar posição”, a agir. Impõe uma reação em tempo real, e pressiona 

para que isso ocorra. 

Desvelado o poder simbólico da decisão judicial, ratificamos o entendimento de que o 

sistema jurídico corresponde à expressão de um núcleo cultural, que precisa ser decifrado. 

Busquemos, então, cavar à camada de imagens e símbolos que constituem as suas 

representações. 
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3O QUE A DECISÃO JUDICIAL REVELA DE SEU EMISSOR 

 

Apresentadas as premissas iniciais acerca do poder simbólico encartado na decisão 

judicial, lembremo-nos, mais uma vez, que a decisão judicial é um texto. E, aliado a isso, 

utilizemos o arcabouço teórico da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin (2009), para 

percebermos o lugar privilegiado da enunciação enquanto realidade da linguagem. A matéria 

linguística constitui parte do enunciado. No entanto, o texto diz mais: há uma parte não-

verbal, a qual corresponde ao contexto da enunciação. Daí decorre a necessidade deste 

trabalho abordar, num mergulho denso, ainda que superficial, a Análise do Discurso. 

Essa área do conhecimento tem início, segundo Brandão (2004, p. 15), através do 

estudo dos formalistas russos e, em seguida, dos estruturalistas. Ambos, no entanto, tinham 

como objeto o texto, nele mesmo e por ele mesmo. A partir de 1950, a Análise do Discurso 

ganha corpo nos Estados Unidos, mas ainda não refletia seu aspecto histórico-social, de maior 

valia para o nosso trabalho. Enquanto para a perspectiva americana, destaca-se a Análise do 

Discurso enquanto extensão da linguística, a perspectiva da Europa reconhece a crise interna 

da linguística, principalmente na área da semântica, enveredando para a vertente do discurso, 

destacando-se a posição sócio-histórica e privilegiada do locutor. Orlandi (2006, p. 16), por 

sua vez, destaca a marca fundamental da perspectiva da Europa, sobretudo francesa, que dá 

enfoque à exterioridade, numa relação entre o dizer e as condições de produção daquilo que é 

dito. 

Tal diferença entre as perspectivas da América e da Europa, notadamente da França, é 

explicada por Brandão (2004, p. 16) por uma série de fatores que galgam a perspectiva teórica 

francesa: a tradição intelectual estava acostumada a unir a reflexão sobre texto e sobre 

história, assim como havia uma prática escolar de explicar o texto. Apoiando-se em conceitos 

e metodologia própria da linguística, essa fase inicial da Análise do Discurso define-a como 

estudo linguístico das condições de produção de um enunciado. Não obstante, já era possível 

identificar aspectos delimitadores e distintivos, capazes de marcar a especificidade da Análise 

do Discurso no interior dos estudos da linguagem. Segundo Maingueneau (1997, p. 111-112), 

trata-se do fato de esse estudo considerar outras dimensões, a exemplo do quadro das 

instituições em que o discurso é produzido – instituições essas que exercem força 

delimitadora da enunciação –; os embates históricos e sociais que se cristalizam no discurso; o 

espaço próprio configurado por cada discurso a si mesmo no interior de um interdiscurso. 

A percepção dessas dimensões, pela Análise do Discurso, traz-nos a compreensão de 
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que a linguagem tem, além de formação linguística, a formação ideológica em seu arcabouço. 

Isto é, além de formal, ela também é atravessada por entradas subjetivas e sociais. Aliando-se 

o linguístico ao sócio-histórico, dois conceitos acabam se tornando fundamentais para o 

entendimento: a ideologia e o discurso. Passemos a dissecar, ainda que brevemente, acerca de 

ambos. 

Lançamos mão de empréstimo do estudo realizado por Brandão (2004, p. 18-33), 

acerca da ideologia, que sintetizamos a seguir. Marx e Engels (apudBRANDÃO, 2004, p. 20) 

foram os responsáveis pela identificação da ideologia com a separação entre a produção de 

ideias e as condições sociais e históricas nas quais estão sendo produzidas. É por esse motivo 

que esses sociólogos baseiam-se em dados passíveis de comprovação empírica: indivíduos 

reais, sua ação e suas condições materiais de existência (as que já estão plasmadas na 

sociedade e as que decorrem da sua ação). Há, pois, uma carga negativa na noção de 

ideologia. Ela é tida como instrumento de dominação de classe porque a classe dominante faz 

com que suas ideias se tornem ideias de todos. Nessa busca, são eliminadas as contradições 

oriundas da divisão social do trabalho material e intelectual, a exemplo daquelas existentes 

entre força de produção, consciência e relações sociais. Em síntese, entende-se ideologia por 

ilusão, abstração, inversão da realidade, necessária à dominação de classe. 

Em seguida, sob a influência de Marx, o teórico francês Louis Althusser 

(1980)também elaborou seu conceito de ideologia. As condições materiais, ideológicas e 

políticas de exploração da classe dominante seriam mantidas por mecanismos específicos de 

perpetuação ou reprodução dessas condições. O Estado faria uso de seus Aparelhos 

Repressores (ARE) e Aparelhos Ideológicos (AIE), concentrando-se no último o 

funcionamento da ideologia dominante. Entende Althusser (1980, p. 77) que a ideologia em 

geral seria a abstração de elementos comuns de qualquer ideologia concreta, fixando-se 

teoricamente seu respectivo mecanismo geral. Para tanto, o teórico se utiliza de três hipóteses. 

Na primeira, a ideologia representaria a relação imaginária dos indivíduos com as suas 

condições de existência. Isto é, a ideologia seria a maneira pela qual os homens vivem a sua 

relação com as condições materiais ou reais de existência, sendo essa relação necessariamente 

na esfera do imaginário. 

Na segunda, a ideologia teria uma existência por estar, essencialmente, sempre em um 

aparelho e na sua prática ou suas práticas. Fazendo o caminho inverso do raciocínio, a prática 

apenas existiria numa ideologia e através de uma ideologia. 

A terceira hipótese de Althusser, para nós mais significativa, é a de que a ideologia 

interpela indivíduos como sujeitos. Isso é, toda ideologia teria por função constituir 
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indivíduos concretos em sujeitos. Ainda de forma mais clara, retirar-lhe a individualidade e 

“assujeitá-lo” à classe dominante. 

Outro teórico a abordar a temática foi Paul Ricœur (apud BRANDÃO,2004,p. 29-31), 

o qual busca a expansão do conceito de ideologia, analisando-o em três principais instâncias. 

Na instância da sua função geral, a ideologia teria uma finalidade mediadora na integração 

social. Atuaria, portanto, como agente coesivo do grupo. Na instância da sua função de 

dominação, no entanto, estaria ligada aos aspectos hierárquicos da organização social: já que a 

legitimação da autoridade demanda mais crença do que aquela que os indivíduos podem dar, a 

ideologia surge como sistema justificador da dominação. Para além do habitual exemplo da 

religião, é nesse sentido que se situa de forma mais grandiloquente o Direito. A terceira 

instância de Ricœur é a função de deformação. A ideologia toma a imagem pelo real e o 

reflexo pelo original.  

Comparando as diferentes concepções, vemos que enquanto em Marx a ideologia 

preconiza a existência de um discurso, a noção mais ampla, trazida por Ricœur – ideologia 

enquanto visão de mundo de uma determinada comunidade social, em sua historicidade, diria 

Brandão (2004, p. 30) -, acaba por conter nessa também aquela. Ora, não haveria um discurso 

ideológico. Pelo contrário, todos os discursos o são. A ideologia é, então, operatória e não-

temática, já que atua atrás de nós e, a partir dela, pensamos e agimos (daí operatória). Isso 

ocorre sem que consigamos, por muitas vezes, trazê-la ao nível da consciência (daí não-

temática).  

Emerge, portanto, o questionamento acerca da forma pela qual a ideologia se revela 

enquanto significante da linguagem. Tal inquietação cognitiva acaba por provocar a 

percepção da intrínseca relação entre a palavra e a ideologia, já que aquela constitui signo 

ideológico, por advir da interação social. Não se trata de discussão recente. De certo, a 

semiologia, enquanto disciplina ou discurso sobre o sentido, fornece, em suas possibilidades, 

diversos instrumentos para a análise, capazes de permitir a circunscrição da ideologia nas 

formas – onde ela é menos procurada. Explica-nos Brandão (2004, p. 10) que o alcance 

ideológico dos conteúdos é objeto de estudo há muito tempo. Todavia, o conteúdo ideológico 

das formas, constitui um terreno fértil para a pesquisa e ainda não perquirido plenamente. 

A aproximação entre palavra e ideologia reclama, para nós, os afluxos teóricos da 

filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin (2009, p. 32), para quem o produto ideológico é 

                                                      
Althusser desenvolve a ideia de “assujeitamento”, que tem um sentido próprio em sua obra. As traduções 

brasileiras e portuguesas da sua obra têm mantido a referência a assujeitar. Em linhas gerais, dá-se o nome de 

assujeitamento ao fenômeno pelo qual a ideologia constitui indivíduos concretos em sujeitos, que se instituem 

pela representação da relação imaginária com as condições de existência. 
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tido como um elemento que reflete e refrata outra realidade. Para Bakhtin, sem signos não 

existe ideologia. Afinal, essa se manifesta através daquele e apenas através do convívio social 

é que há signo, é que há ideologia. O traço distintivo do símbolo, outro conceito fundamental 

em sua filosofia, por sua vez, é a universalidade. Uma das funções do signo é assumir posição 

em determinado discurso. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico. Nas palavras do 

filósofo: “no domínio dos signos, i.e., na esfera ideológica, existem diferenças profundas, pois 

este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do símbolo religioso, da fórmula 

científica e da forma jurídica [...]” (BAKHTIN, 2009, p. 33). 

A partir da filosofia da linguagem bakhtiniana, cada signo ideológico passa a ser 

considerado também como um fragmento material da realidade. Além disso, todo fenômeno 

que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material. O próprio signo e todos os 

seus efeitos aparecem na experiência exterior. E a encarnação material mais significativa seria 

a palavra, tida pelo autor como “o fenômeno ideológico por excelência” (BAKHTIN, 2009, p. 

36). A realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo. Destaque-se que a 

palavra não é somente o signo mais puro, mais indicativo, é também um signo neutro: não há 

um sentido em si mesmo. Adquirirá sentido no domínio específico a que pertencer. 

A compreensão da linguagem enquanto formal e atravessada por entradas subjetivas e 

sociais, bem como a compreensão da palavra como fenômeno ideológico leva-nos a perceber 

que a língua, sistema ideologicamente neutro, acaba por ser ultrapassada como objeto de 

estudo, cedendo espaço para o segundo conceito fundamental da Análise do Discurso, que 

caminha ao lado daquele já abordado acima (a ideologia): o próprio discurso. Para Brandão 

(2004), o discurso é o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos 

linguísticos. Afinal, a linguagem enquanto discurso, não é neutra, não é inocente, nem natural: 

é o sistema-suporte das representações ideológicas. 

Lembremos, com a já mencionada obra de Althusser(1980, p. 44), que dentre os 

Aparelhos Repressores e Ideológicos de Estado, mecanismos de perpetuação das condições 

materiais, ideológicas e políticas da exploração da classe dominante, encontra-se o Direito 

inserto em ambas as categorias. Aliemos tal entendimento àquele que nos é trazido por 

Foucault (2015, ebook): discurso, para o referido teórico, é o espaço em que há a articulação 

entre saber e poder. Aquele que fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido 

institucionalmente, e esse discurso, que passa por verdadeiro (ousamos dizer – no direito, 

contentamo-nos com o verossímil), veicula o saber institucional e gera poder. Voltando-nos 

ao objeto deste trabalho, percebemos que as decisões judiciais veiculam discursos, e, portanto, 

ideologias de seus criadores – com o adendo de que no Direito, o sujeito (e, aqui, também no 
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sentido de “assujeitado”, malgrado a noção de sujeito ainda há de ser abordada) 

despersonifica a si mesmo para reconhecer-se enquanto Estado: o “Estado-Juiz”. A 

aproximação entre Direito e Literatura é ainda mais palpável nesse aspecto: ambos veiculam 

discursos, selecionados previamente por seus criadores. 

Para entendermos o que a decisão judicial revela do seu emissor, já compreendidas as 

noções de que ela denota, ao mesmo tempo, ideologia e discurso, faz-se necessário entender a 

relação existente entre as formações ideológica e discursiva. Brandão (2004, p. 47) explica-

nos que por ser um dos aspectos materiais de ideologia, o aspecto discursivo é uma espécie 

pertencente ao gênero ideológico. Ora, a formação ideológica necessariamente será composta 

por uma ou várias formações discursivas interligadas – os discursos são governados, regidos, 

por formações ideológicas. Já que os discursos trazem, aponta-nos Foucault (2015, ebook), a 

noção de dispersão, pela qual não estão ligados por nenhum princípio de unidade os seus 

elementos, as regras regedoras da formação dos discursos, chamadas por Foucault de “regras 

de formação” passam a ser objeto de estudo da Análise do Discurso. 

Para entender tais regras de formação, valemo-nos das lições de Orlandi (2006, p. 18), 

para a qual os mecanismos de qualquer formação social possuem regras de projeção que vão 

estabelecer a relação existente entre situações concretas (aplicando às decisões judiciais – o 

relatório, o fato, a síntese do ocorrido, a suma), e as representações (posições) dessas 

situações no interior do discurso (exteriorizado no decisum, mas, sobretudo, na 

fundamentação): são as formações imaginárias. A linguagem e a exterioridade possuem uma 

relação constitutiva e o processo de significação é histórico. Ao proferir palavras, proferem-se 

ideologias, discursos, permeados e carregados pela historicidade do sujeito que as profere. 

Diante do caráter operatório da ideologia, em última análise, não seria o sujeito quase que 

super-herói – quem decide o processo. Seria a ideologia. Influenciada pela exterioridade, 

permeada pela formação sócio-histórico-cultural brasileira, com todos os seus entraves, 

empecilhos e especificidades. Lembremos, ao analisarmos as decisões judiciais, a noção de 

intertexto trazida por Orlandi (2006, p. 18): todo discurso nasce em outro e aponta para outro. 

Esses discursos, portanto, são originados pela formação discursiva, compreendida na 

obra de Orlandi (2006, p. 58) da seguinte forma: “aquilo que numa formação ideológica dada 

(isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada) determina o que 

pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2006, p. 58). Com Foucault (2015, ebook), vemos que 

aquilo que pode e deve ser dito perpassa o fenômeno dos processos internos de controle e 

delimitação do discurso, a exemplo das noções de comentário, autor e disciplina. 

Lembremos, com Foucault (2015, ebook), que aquele que fala, fala de algum lugar, a 
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partir de um direito reconhecido institucionalmente. É o sujeito. Nas decisões judiciais, esse 

sujeito é encarnado na figura do juiz, e representado, simbólica e materialmente, por uma 

série de elementos, ideológicos e discursivos. A noção de sujeito, por outro modo, permite-

nos entender, de forma mais profunda, o que a decisão judicial revela de seu emissor. 

A partir das concepções clássica e moderna da língua – isto é, como representação do 

real e com função de mostrar, respectivamente -, o sujeito ocupa um lugar de destaque e a 

linguagem é o lócus da constituição da subjetividade. É ali que ele se expressa, revela-se, 

desvela-se. Conforme as teorias linguísticas modernas (inclusive Pêcheux), Orlandi (2006, p. 

54) distingue três fases de concepções do sujeito. 

Na primeira fase, ocorre uma interação e uma harmonia conversacional entre o eu e o 

tu. A partir da segunda fase, no entanto, as relações intersubjetivas passam a ser governadas 

por uma tensão básica: o tu determina o que o eu diz, ocorrendo uma espécie de tirania 

daquele sobre esse. Na terceira fase, a Análise do Discurso busca romper com a circularidade 

dessa estrutura dual e passa a reconhecer no sujeito um caráter contraditório que, marcado 

pela incompletude, anseia pela completude, pela vontade de “querer ser inteiro”. Isso apenas 

seria possível na alteridade, pois a completude do sujeito só se dá na interação com o outro. 

Para além das três fases de concepção do sujeito, apresentadas por Orlandi (2006, p. 

54), há diversas outras perspectivas do sujeito, contribuindo, todas elas, para que 

enxerguemos aquilo que se oculta e se mostra na decisão judicial: seu caráter ideológico. O 

aspecto histórico do sujeito é uma das perspectivas de maior relevância, pois totalmente 

condizente com a fenomenologia de matriz heideggeriana a que nos propomos: a fala é 

produzida a partir de um determinado lugar e de determinado tempo, e permeia a historicidade 

do sujeito. Nesse sentido, a concepção de um sujeito histórico articula-se a outra noção 

fundamental: a de um sujeito ideológico. 

A percepção dessa imbricada interação leva-nos ao reconhecimento de que o outro não 

só é destinatário (nível intradiscursivo), assim como envolve outros discursos também já 

historicamente constituídos e que emergem na sua fala (nível interdiscursivo). Supera-se, com 

isso, a concepção de sujeito enquanto único. Supera-se, com isso, a compreensão de que o juiz 

carregaria apenas o seu próprio sentire para a sentença. É a voz polifônica do discurso que 

Bakhtin (2009, p.36) nos apresenta: é a heterogeneidade discursiva, pela qual na fala de cada 

sujeito, também falam outras vozes. 

Para compreendermos as vozes que se exteriorizam na fala judiciária, é preciso, ainda 

que en passant, percebermos a formação discursiva deste Direito. O desenvolvimento da 

Teoria Geral do Direito, para Guerra Filho e Cantarini (2015, p. 1), tem seu início no fim do 
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século XIX, fase tardia da Escola Histórica do Direito, e perpassa uma pretensão científica do 

Direito, comum na filosofia positivista. Malgrado esteja longe de ser um tema pacífico, 

dizemos ser pretensão porque nos filiamos ao entendimento de que o Direito seria menos uma 

forma de conhecimento e mais uma forma de poder, de controle, que se revela numa 

perspectiva ideológica e se exterioriza através da linguagem. Para tanto, valemo-nos das 

lições de Edelman (1976, p. 142), para o qual a função do Direito seria especificar 

juridicamente a ideologia burguesa. Althusser (1980, p. 44), por sua vez, apresenta o Direito 

enquanto aparelho ideológico e repressivo do Estado. Aliando esses entendimentos aos 

critérios de demarcação científica propostos por Pedro Demo (2005, p. 31), para o qual “não é 

ciência a ideologia, entendida aqui preferentemente como justificação de posições sociais”, 

percebemos que os signos jurídicos formam um sistema de condicionamento que se pretende 

científico, a fim de angariar legitimidade ao seu discurso. 

Edelman (1976, p. 35) nos leva, ainda, a um repensar acerca da ocultação como cerne 

da ideologia jurídica: “O que está oculto é o próprio funcionamento da ideologia jurídica 

[...]”, e após, “O direito ocupa este lugar único donde pode sancionar pelo constrangimento a 

sua própria ideologia” (EDELMAN, 1976, p. 35-36). Noutro aspecto, ainda com Edelman 

(1976, p. 142), “a ideologia jurídica mais não faz do que especificar ‘juridicamente’ a 

ideologia burguesa”. E, talvez por influência da Literatura, “a ciência burguesa do direito 

viveu” (EDELMAN, 1976, p. 154). 

Compreendidas as noções de ideologia e discurso, núcleos fundamentais da Análise do 

Discurso, e a importância da historicidade para as formações discursiva e ideológica, que se 

revela também no discurso judiciário, através da heterogeneidade discursiva e da voz 

polifônica do sujeito histórico que o profere, passemos a entender as “regras do jogo”. 

 

4 A INDISPENSABILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

Mencionamos, brevemente, que, em Foucault (2015, ebook) apreendemos a noção de 

que o discurso, qualquer que seja ele, para ser proferido, passa por uma espécie de filtro, que 

corresponde aos processos externos e internos de controle e delimitação daquilo que pode e 

deve ser dito.  

Dentre os procedimentos externos de controle da produção do discurso, há a 

interdição, a separação ou rejeição e a vontade de verdade, os quais determinam em que 

espaços os sujeitos podem ou não transitar. A interdição é princípio de exclusão, pelo qual 

não se pode falar de tudo em quaisquer lugares ou circunstâncias. Para exemplificar, Foucault 
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(2015, ebook) refere-se aos discursos da sexualidade e da política. A separação ou rejeição, 

por sua vez, corresponde à segregação do discurso do louco, figura que se torna impedida de 

circular nos mesmos espaços dos demais sujeitos. O terceiro procedimento externo 

corresponde à vontade de verdade, atravessada por aparelho institucional e reforçada por um 

conjunto de práticas, como a pedagogia, corresponde aos modos pelos quais o saber é 

aplicado em uma sociedade, e as formas pelos quais ocorre a sua valorização, distribuição, 

repartição e atribuição. 

Por outro lado, também incorrem procedimentos internos, os quais agem sobre os 

sujeitos na produção e na circulação dos discursos. É o caso do comentário, referente aos 

discursos produzidos cotidianamente e discursos que suscitam novos discursos, 

exemplificando Foucault (2015,ebook) explicitamente com os textos judiciários. O princípio 

de autoria, por sua vez, é responsável pelo agrupamento do discurso, como origem e unidade 

de significações, abarcando o conjunto das relações que, de maneira consciente ou 

inconsciente, deram substrato para o reordenamento, posicionamento e constituição de signos 

e objetos de forma a atuar na construção do discurso: é aqui que as vozes sociais, históricas e 

ideológicas influem na produção de um texto. É aqui que as formações social, histórica, 

política e cultural brasileira dão azo às vozes do magistrado nas decisões judiciais, ainda que 

estejamos cientes do princípio da descontinuidade, pelo qual o discurso enquanto prática está 

suscetível a rupturas. Há, ainda, as disciplinas, que possuem em seu interior um domínio de 

objetos específico, como definição de métodos, proposições consideradas como verdadeiras: 

trata-se do modus operandi para a construção de novos enunciados. 

A decisão judicial, enquanto texto e enquanto discurso, que veicula o saber 

institucional (e a instituição que representa é o próprio Estado) e é gerador de poder, também 

é previamente delimitada e construída, sendo as suas palavras – signos ideológicos por 

excelência – previamente selecionados. Daí decorre o regramento constitucional e legal a criar 

limites e critérios para o exercício da função jurisdicional. Assim como Foucault menciona 

processos externos e internos de controle e delimitação do discurso, também no processo civil 

– e, lembremos, a homonínima, como característica da linguagem, não é inocente, nem 

natural, é sistema-suporte das formações ideológicas – há regras de controle e delimitação. 

Dentre tais regras, emerge a discussão acerca do dever de fundamentar racionalmente 

as decisões judiciais, temática que se tornou ainda mais valiosa com a promulgação da Lei n. 

13.105, de 2015 (Código de Processo Civil), que diferiu do regramento anterior, ao trazer 

critérios mais claros para o dever de fundamentar, bem como mecanismos para o 

enfrentamento do descumprimento desse dever. 
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Passaremos, então, a abordar a previsão constitucional e legal do dever de 

fundamentar racionalmente as decisões judiciais, bem como o sentido político e filosófico 

deste mandamento. 

 

4.1 Previsão constitucional e legal 

 

O Poder Constituinte Originário estabeleceu, no inciso IX do artigo 93, que todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes. 

Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, alterou-se a redação, vigente 

atualmente:  

 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre 

o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - Todos os 

julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação. 

 

Ao comentar a motivação das decisões cíveis como condição de possibilidade para a 

resposta correta ou adequada, no exercício da função jurisdicional, Cristina Reindolff da 

Motta (2012, p. 26) menciona a dualidade de posicionamentos sobre o uso das expressões 

fundamentação e motivação. Parte dos teóricos estabelecem distinção entre os referidos 

termos. Outros, no entanto, entendem que há relação de sinonímia. Utilizemos como exemplo 

os critérios distintivos que são adotados por João Luiz Rocha do Nascimento (2014, p. 121), 

que alerta para o fato de que a utilização de motivação poderia representar uma armadilha, 

dado que carrega em si um grau de subjetividade e solipsismo. Defende o teórico, em sua 

dissertação de Mestrado, que: “qualquer indivíduo, ainda que inconscientemente, pode 

invocar motivos pessoais ou de ordem pessoal para a prática de um ato ou tomada de uma 

decisão” (NASCIMENTO, 2014, p. 121). O mesmo não pode ser dito da fundamentação, 

pois, segundo defende, não há que se falar em fundamentos pessoais de um ato ou decisão, 

pois o próprio termo afastaria elementos subjetivos, indicando objetividade. 

Ao discutir a distinção entre “fundamentar” e “motivar”, LênioStreck e Gilmar 

Mendes (2013, p. 1324-1325), em comentários ao inciso IX do artigo 93 da Constituição, 

sugerem que, se não há uma relação de gênero e espécie entre as duas expressões, estabelece-
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se uma relação de continência e conteúdo, por força do que a “motivação” estaria incluída na 

fundamentação, mas com ela não se confunde. A fundamentação, portanto, o gênero, seria 

mais que uma exigência do Estado Democrático de Direito, constituindo direito fundamental 

do cidadão. 

Sérgio Nojiri (1999, p. 28) destaca que o status constitucional do dever de 

fundamentar as decisões judiciais apenas foi adquirido em 1988, malgrado desde as 

Ordenações do Reino já fosse obrigatório o dever de fundamentar. Assim estabeleciam as 

Ordenações Filipinas, na compilação de Cândido Mendes de Almeida (1870, p. 669): 

 

E para as partes saberem se lhes convém appellar, ou aggravar das sentenças 

diffinitivas, ou vir com embargos a ellas, e os Juizes da mór alçada entenderem 

melhor os fundamentos, por que os Juízes inferiores se movem a condenar, ou 

absolver, mandamos que todos nossos Desembargadores, e quaesquer outros 

Julgadores, ora sejam Letrados, ora o não sejam, declarem specificadamente em suas 

sentenças diffinitivas, assim na primeira instancia, como no caso da appellação, ou 

aggravo, ou revista, as causas, em que se fundaram a condenar, ou absolver, ou a 

confirmar, ou revogar. 

 

A obrigatoriedade de motivação do julgado permaneceu sob a égide do Regulamento 

737, de novembro de 1850, diploma pátrio inaugural do direito processual. Retornamos a 

Nascimento (2014, p.66), que explica que a primeira Constituição republicana, de 1891, 

transferiu a competência para legislar sobre matéria processual, estabelecendo-a de forma 

fracionada entre os entes federativos. Com isso, constituições estaduais passaram a tratar do 

assunto. A Polaca, outorgada por Getúlio Vargas em 1937, por sua vez, centralizou na União 

a competência privativa para legislar sobre direito processual, havendo regra específica pela 

qual o juiz era obrigado a indicar na decisão os fundamentos de fato e de direito pelos quais 

chegou a determinado resultado. Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, os 

motivos ou fundamentos também eram exigidos. 

Em outras espécies do gênero processual, também foi disciplinada a necessidade de 

indicação dos motivos de fato e de direito (é o caso do Código de Processo Penal e da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, em seus artigos 381 e 832, respectivamente). Ora, o que 

Nojiri (1999, p. 28) concluiu é que a obrigação de fundamentar decisões judiciais, além de 

parte da tradição histórica do Direito brasileiro, sempre foi regra impositiva no ordenamento.  

A promulgação da Lei n. 13.105, de 2015, o Código de Processo Civil atual, replicou o 

texto constitucional no que tange à obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, 

trazendo tal regra como norma fundamental do processo civil, conforme o artigo 11 do novo 

diploma de ritos: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
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fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. O avanço do Código nesse aspecto 

ocorreu em duas frentes: de forma bastante limitada, no parágrafo único do artigo 11, ao 

reconhecer o crescimento da Defensoria Pública e do Ministério Público e, de forma mais 

ampla, ao abordar a fundamentação como elemento essencial da sentença de maneira mais 

detalhada. 

Quanto ao parágrafo único do artigo 11, o Código de Processo Civil referiu-se às 

hipóteses de segredo de justiça, em que, malgrado a fundamentalidade da publicidade dos atos 

do Judiciário, será possível a restrição da presença às partes, aos seus advogados, defensores 

públicos ou do Ministério Público. 

Maior relevância denota o novo artigo destinado à caracterização da sentença. O artigo 

489 da Lei n. 13.105 apresenta o relatório, os fundamentos e o dispositivo como elementos 

essenciais da sentença. Ater-nos-emos ao segundo: é o lócus no qual o juiz analisará as 

questões de fato e de direito. É o lugar onde emerge o discurso da autoridade judiciária e 

todos os signos ideológicos e historicidade que carrega. O parágrafo primeiro do referido 

artigo, no entanto, traz uma inovação legislativa, ao apontar em que hipóteses uma decisão 

judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, será tida por não fundamentada. 

A ausência desses critérios mínimos já havia sido objeto de crítica por diversos 

teóricos, a exemplo de Motta (2012, p. 154), para quem a falta de fixação de requisitos 

mínimos deixaria o cidadão à mercê da discricionariedade, o que daria margem a uma decisão 

não efetivamente fundamentada e menos democrática, o que ocorreria por uma das duas 

hipóteses que aponta: ou falta efetiva de fundamentação consistente da decisão ou por total 

desatendimento à imposição constitucional. 

Numa sintonia mais clara com a Constituição Federal, previu o Código de Processo 

Civil que não será considerada fundamentada qualquer decisão judicial nas seguintes 

hipóteses: quando se limitar a indicar, reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem 

explicação acerca da sua relação com a causa ou a questão decidida; quando empregar 

conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência àquele 

caso; quando invocar motivos que seriam capazes de justificar qualquer outra decisão; quando 

não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador, em tese; quando for limitada à invocação de precedente ou enunciado 

de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes nem demonstrar porque ou como 

aquele caso sub judice se ajusta àqueles fundamentos; quando a decisão judicial deixar de 

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem ter 

demonstrado a existência de distinguish (distinção) ou overruling (superação do 
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entendimento) no caso em julgamento. 

Após, o Código de Processo Civil estabeleceu, também, que no caso de colisão entre 

normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, 

enunciando as razões que autorizam a interferência na norma que foi afastada, bem como as 

premissas fáticas que fundamentam a conclusão. De mais a mais, estabelece também que a 

interpretação da decisão judicial deve ser realizada a partir da conjugação de todos os seus 

elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. 

É de se frisar o avanço do Código de Processo Civil pelo detalhamento nas exigências 

de fundamentação. Afinal, o dever fundamental de justificar as decisões judiciais é dever de 

esclarecimento, corolário do Estado Democrático de Direito. Ainda sob a égide do Código de 

Processo Civil revogado, de 1973, Lênio Streck (2010, p. 68-69) já defendia a necessidade de 

se trabalhar o grau de legitimidade do resultado do processo, o provimento jurisdicional, 

apontando duas formas para a sua mensuração: a primeira seria a exigência da efetiva 

influência da argumentação dos interessados – atuando o contraditório como garantia de 

influência. A segunda, por sua vez, consistiria na compatibilidade de modo substancial da 

decisão judicial com a Constituição. Nesse sentido, a decisão deverá ser integrada, e estar 

validamente inserta na história institucional do Direito. 

Continua Streck (2010,p. 68-69) apontando que a questão central é a exigência de que 

a motivação do ato jurisdicional há de ser ampla, abrangendo não somente a versão adotada 

pelo julgador, assim como os motivos pelos quais o magistrado recusou as versões opostas. 

Trata-se de direito fundamental do cidadão obter respostas do Estado-juiz acerca das suas 

legações e provas. A própria Constituição Federal estabeleceu a consequência para o 

descumprimento desse dever – a nulidade. 

 

4.2 Sentido político e filosófico 

 

Analisadas sob a ótica da previsão constitucional e legal, a previsão da fundamentação 

das decisões judiciais e a sua indispensabilidade para o Estado Democrático de Direito 

também possui noções políticas e filosóficas. Afinal, como já salientamos alhures, os signos 

ideológicos estão permeados pela historicidade que carregam. 

O professor Michele Taruffo (2006, p. 302), ao traçar os perfis históricos do que 

denomina princípio da obrigatoriedade da motivação nos ordenamentos processuais da 

Europa Continental, explicita que predominantemente até o século XVIII a prática era a 

ausência de motivação da sentença. Resguardadas as distinções entre fundamentação e 
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motivação trazidas anteriormente, utilizaremos, nesse trabalho, ao nos referirmos à obra de 

Taruffo, a palavra motivação (e não fundamentação), pois foi assim que o fez o mestre 

italiano. 

Embora existam exemplos relativos à motivação como elemento da prática judicial 

anteriores – Taruffo (2006, p. 302) menciona as sentenças pronunciadas pelos juízes 

Longobardi, que pareciam estar devidamente motivadas até para os parâmetros atuais; a 

prática dos chamados Grandes Tribunais; e os pronunciamentos motivados dos 

Schöffengerichte – ao século XVIII, isso não consistia numa generalidade. Em verdade, esses 

exemplos da prática da motivação não coincidem com os exemplos da obrigação de motivar. 

A positivação desse fenômeno enquanto obrigatoriedade apenas se generalizou na segunda 

metade do século XVIII, tendo ocorrido a previsão de forma bastante característica na 

legislação florentina e de forma mais sucinta na legislação de Piemonte. 

Em sua obra acerca da motivação da sentença civil, Taruffo (2006) aponta que tais 

normas devem ser consideradas como um resultado autônomo e original da ideologia 

democrática da justiça, que emerge no âmbito da Revolução Francesa. A afirmação da 

necessidade da motivação (para a sentença penal) teria sido apontada por Condorcet,segundo 

o jurista italiano, num estudo realizado antes da Revolução, e que considerava a necessidade 

de, em razão do direito natural, o juiz ter a responsabilidade moral e considerar a forma com a 

qual se exerce o poder que a sociedade o outorgou. No entanto, o princípio da obrigatoriedade 

da motivação, como tal, não descende de uma elaboração teórica ou filosófica, mas, 

essencialmente, de uma situação política concreta e dotada de características peculiares. 

Tem-se, portanto, que a matriz da afirmação generalizada da obrigatoriedade da 

motivação é mais ideológica e política do que jurídica ou filosófica, sendo indiscutível que as 

condições culturais criadas pelo Iluminismo (e pelo francês, em particular) representam seus 

pressupostos fundamentais. Explica-se. O domínio da lei, no significado político que assumia 

no momento de reação contra o Antigo Regime, postulava um instrumento que tornasse 

possível o controle da legalidade do juízo. De outro lado, as exigências se traduziam na 

instituição de um juízo de legalidade supremo na Cour de Cassation (órgão que possui 

jurisdição sobre todas as questões civis e criminais passíveis de correção no sistema judicial, 

sendo o supremo tribunal de apelação nesses casos), tido originalmente como destinatário 

principal da motivação. Dessa forma, temos um momento fundamental de garantia de 

legalidade da decisão, em uma conotação extremamente política (TARUFFO, 2006, p. 305). 

Para além da França, Taruffo (2006, p. 305-306) aponta que também a Prússia passou 

por avanços na introjeção da obrigatoriedade da motivação das decisões. O elemento inovador 
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daquele país foi a introdução da obrigação de se inserir por escrito a motivação, destinada ao 

conhecimento das partes – não se destinava à utilização exclusiva pelo juízo de impugnação. 

Sem embargo, o que mudou sensivelmente com o Codex Fridericianus foi o modo de 

conceber a função da motivação. Embora ainda falte a percepção do papel de controle externo 

sobre a atuação do juiz, consolida-se a concepção da motivação como fator que permite a 

valoração da decisão, tanto pelas partes interessadas como pelo juízo de apelação. Em síntese, 

a ratiodas normas que impõem a obrigação de motivação não foi outorgada pela ideologia do 

controle democrático sobre o sistema de administração da justiça, mas sim pela vontade de 

realizar um mecanismo de funcionamento ordenado e racional da justiça, no momento de 

conexão entre a decisão e o juízo de impugnação, eliminando possíveis inconvenientes e 

permitindo às partes e ao juiz a adoção de uma posição razoável ante a própria decisão.  

Não parece, portanto, que o racionalismo filosófico de derivação jusnaturalista tenha 

tido uma influência determinada sobre a concepção da sentença como uma decisão 

necessariamente fundamentada, como nos esclarece o teórico. Doutro modo, parece ter havido 

uma decisiva tendência à reorganização e simplificação de administração da justiça. Em 

alguns países, com a finalidade precípua de se evitar inconvenientes e dificuldades às partes e 

ao juízo de segundo grau. No entanto, não se deve esquecer que a motivação também permite 

um controle burocrático sobre a atividade judiciária, e por isso é compatível com o programa 

de centralização que buscavam os soberanos da Prússia e da Áustria.  

A partir de então, Taruffo (2006, p. 323) passa a explicar os modelos de motivação da 

sentença que foram adotados. Um primeiro, oriundo do Código Civil Napoleônico, 

caracteriza-se pelo alcance geral de uma norma que configura a motivação como requisito 

essencial da sentença, sem se destinar, a princípio, a admitir exceções. É o caso da Itália, 

Espanha, Suécia, Grécia e cantões suíços. Outro modelo foi o adotado, por exemplo, por 

Alemanha e Áustria, em que há diversas legislações processuais especiais, que contém 

normas que introduzem derrogações relevantes ao princípio da obrigatoriedade da motivação. 

Entendemos que o Brasil, por certo, filia-se à primeira categoria, o que encontra respaldo no 

inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal vigente. A propósito, o fenômeno da 

constitucionalização das garantias fundamentais processuais, dentre as quais a obrigatoriedade 

de fundamentação, ainda se limita a um número pequeno de países, a exemplo de Itália, 

Grécia e de alguns países da América Latina. 

Com a constitucionalização, torna-se mais sólido o argumento de que o princípio da 

obrigatoriedade, no plano jurídico, é uma manifestação direta de outros princípios 

constitucionais enunciados, como a subordinação do juiz à lei. Há, pois, uma percepção do 
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papel fundamental garantista, tanto no sentido jurídico quanto no sentido político, que a 

motivação da sentença desempenha na estrutura do Estado de Direito Moderno, de modo que 

a exigência da generalização dessa garantia como princípio fundamental do ordenamento 

processual parece-nos bastante solidificada. 

Além dos sistemas da Europa Ocidental, Taruffo (2006, p. 328) faz a relevante 

observação de que diferentes foram as soluções adotadas pelos ordenamentos processuais dos 

países socialistas, notadamente da República Socialista Soviética Russa e da Polônia. Ali, era 

predominante a consciência clara da função política do caráter garantista da motivação, como 

demonstra a generalidade, pois uniformemente reconhecida a obrigação de motivação das 

decisões judiciais. Seja qual for a razão ensejadora – e já vimos ao menos três bastante 

distintas, nos modelos francês, austríaco-alemão e socialista –, é inegável a ampliação da 

atenção à função da motivação como instrumento de racionalização da justiça e garantia de 

justiça da decisão, bem como de legitimação do papel do juiz. 

No Brasil, sob a perspectiva de um Estado Democrático de Direito que elegeu o 

modelo garantista como seu substrato constitucional, e numa sociedade que se pretende 

preambularmente (e tomemos preâmbulo aqui também no sentido literal da Constituição) 

tornar-se cada vez mais plural e democrática, há muito se defende de que a fundamentação 

das decisões judiciais decorre de garantias processuais, como o contraditório e a ampla defesa. 

Nascimento (2014, p. 142), por seu turno, destaca a comparticipação. Para a produção da 

decisão judicial, não somente o juiz, mas também as partes, advogados, Ministério Público e 

Defensoria Pública devem comparticipar, participar conjuntamente. Desse modo, elimina-se a 

autoproclomoção da autoridade judiciária como senhor dos sentidos. Nas próprias palavras do 

teórico: “a obrigatoriedade de fundamentar as decisões judiciais é uma consequência ínsita, 

inata, intrínseca, do Estado Democrático de Direito” (NASCIMENTO, 2014, p. 142).  

Assim como a democracia participativa se funda no fato de que os destinatários das 

decisões sabem mais sobre as consequências, por estarem diretamente envolvidos com as 

situações em análise, também no processo judicial aqueles a quem se destina o provimento 

jurisdicional devem participar, em contraditório (e com a possibilidade de influência) da 

decisão judicial, que não pode desconsiderar a atividade dos sujeitos que estão aptos a 

participar do procedimento. É por isso que Motta (2012, p. 71) ressalta que a obrigatoriedade 

de fundamentação funciona como garantia da aplicação da norma constitucional, como modo 

de controle constitucional das decisões e como meio de se avaliar se aquela decisão é, de fato, 

a resposta adequada ao caso concreto. Não se diz acerca da concordância com o decisum de 

procedência ou improcedência – para isso existe o sistema recursal –, mas dos critérios 
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qualitativos da decisão judicial. O Professor Humberto Theodoro Júnior (2008, p. 257) é 

ainda mais assertivo quanto à incompatibilidade de práticas dos tribunais com o paradigma do 

Estado Democrático de Direito, a exemplo de, à guisa de fundamentação, manter decisões 

“por seus próprios fundamentos” ou “pelas razões invocadas pela parte”. 

Outra crítica bastante salutar é a do Professor Blecaute Oliveira Silva (2013, p. 194), 

que menciona a fundamentação per relationemcomo prática habitual da não fundamentação. 

É o caso, por exemplo, do julgador de segundo grau que adota como seus os fundamentos da 

decisão hostilizada proveniente do juízo a quo, do julgador que adota como seus os motivos 

apresentados por outro juízo, com remissão a súmulas ou jurisprudência consolidada, bem 

como aquele em que o julgador adota como suas as razões produzidas pelas partes ou pelo 

Ministério Público. 

Quando analisamos o perfil histórico da sua formação às relações específicas da sua 

práxis à brasileira, entendemos porque Taruffo (2006, p. 354) conclui que o princípio 

constitucional da obrigatoriedade da motivação representa uma norma para o juiz, por 

constituir princípio jurídico-político fundamental para a administração da justiça, na estrutura 

do Estado de Direito configurada constitucionalmente. Esse princípio expressa a exigência 

geral e constante de controle sobre o modo pelo qual os órgãos estatais exercem os poderes 

que lhes são conferidos pelo ordenamento, fenômeno essencial para a noção moderna de 

Estado de Direito. 

Ora, a parte é povo. Elemento constitutivo do Estado. Logo, a participação do povo na 

administração da justiça que reside no controle democrático a posteriori do grau de 

fundamentação do ato judicial adquire uma importância de natureza política. Outrossim, a 

motivação, conforme nos aponta Taruffo (2006, p. 358): “[...] é um conotado essencial da 

jurisdição na medida em que reflete a ideologia democrática da jurisdição” (tradução nossa). 

Outrossim, também se destaca o preceptivo direto que a norma da obrigação refere-se à figura 

do juiz.  

O requisito da completude do discurso justificativo da decisão assume uma 

importância fundamental quando verificamos as suas consequências. A primeira é que tal 

exigência é in reipsa, isto é, decorrente da própria coisa, do ato de proferir a decisão. Não 

apenas sobre todos os questionamentos aventados pela parte, como também a fundamentação 

da interpretação das normas aplicadas, da qualificação jurídica das provas e daquilo que foi 

dito pelas partes. Ainda segundo Taruffo (2006, p. 381-382), a motivação não estará completa 

                                                      
No original: “[…] la motivación es un connotado esencial de la jurisdicción en la medida en la que recoja la 

ideologia democrática de la jurisdicción”. 
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se algum desses itens não tiver fundamento racional expresso na decisão. Além disso, apenas 

com a fundamentação podemos verificar se a eleição do juiz foi racionalmente correta, bem 

como seus critérios jurídicos, hermenêuticos, cognitivos ou valorativos. De qualquer sorte, a 

ausência da indicação das premissas ou do critério da decisão significa a insuficiência da 

fundamentação, e, portanto, a nulidade da decisão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao mesmo tempo em que cresce a influência da justiça sobre a vida e, por que não 

dizermos, o imaginário coletivo, contraditoriamente as instituições que exercem algum tipo de 

autoridade sofrem uma crise de legitimidade. Nesse complexo cenário, de busca pelo 

reencontro da unidade e a convergência das expectativas sociais em torno do Judiciário, é que 

foi promulgado o Código de Processo Civil, produto cultural de seu ser-no-mundo. 

A centralização de forças na figura do magistrado, e a pretensão de acesso direto à 

verdade – ou, num tom foucaultiano, a vontade de verdade – provocada pela velocidade e 

disponibilidade de acesso cada vez maior aos meios de comunicação tornam fértil a 

possibilidade de emancipação de tutela hierárquica e dão ao juiz um acesso ao “auditório 

universal”. A opinião pública interfere em discussões eminentemente jurídica, relativizando 

nulidades processuais e atribuindo a argumentos técnicos jurídicos ou processuais a noção de 

desvios inúteis. O juiz, diz-nos Garapon (2011), mantém o mito da verdade que basta em si 

mesma. Dispensa-se a mediação processual. 

Tomadas tais reflexões e considerando-se que aquele que fala, fala de algum lugar, 

como nos rememora Foucault (2015), e que a decisão judicial é um texto encarnado pelo juiz-

sujeito, que é representado, simbólica e materialmente, por uma série de elementos, 

ideológicos e discursivos e que tal ideologia é operatória e não-temática, compreensão que 

para Brandão (2004), foi trazida à tona por Paul Ricœur – a ideologia atua atrás de nós, sem 

que consigamos, por muitas vezes, trazê-la ao nível da consciência – verificamos que a 

decisão judicial encarna, através de suas palavras (signos ideológicos por excelência), 

formações ideológicas e discursivas que são próprias de seus emissores/prolatores. 

De mais a mais, o princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação, plasmado 

no inciso IX do artigo 93 da Lei Maior, representa uma norma para o juiz, ao constituir 

princípio jurídico-político fundamental para a administração da justiça, na estrutura do Estado 

de Direito, e expressa, segundo Taruffo (2006), a exigência geral e constante de controle 

sobre o modo pelo qual os órgãos estatais exercem os poderes que lhes são conferidos pelo 
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ordenamento. 

Revisitar conceitos tradicionais, a exemplo das decisões judiciais, com o advento de 

novos diplomas legislativos a tratar da matéria, é exercício cotidiano e profícuo, sendo a 

Análise do Discurso e a fenomenologia utilizadas no trabalho verdadeiras fontes de 

semeadura de novas discussões passíveis de realização por todos numa sociedade aberta de 

intérpretes. 
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RESUMO 
O fortalecimento constitucional foi desenvolvido por marcos históricos, teóricos e filosóficos 

hoje bem definidos pela doutrina especializada, tendo como ápice a aquisição de força 

normativa pelas Constituições e pelo reconhecimento da supremacia constitucional. No 

presente trabalho, longe de esgotar o tema, propomos uma revisitação do estudo acerca da 

evolução do constitucionalismo contemporâneo, com o pretensioso objetivo de sintetizar, sob 

o ponto de vista da dogmática do Direito, os dois principais marcos da nova ordem 

constitucional, o marco teórico e o marco filosófico, sem se descurar, contudo, de sua 

necessária correlação com o momento histórico que influenciou e determinou o modo de 

pensar da época e a evolução do saber jurídico. Para tanto, o objeto da pesquisa foi 

desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, valendo-se tanto de ensinamentos clássicos, 

quanto de obras especializadas contemporâneas, inclusive, algumas delas, com publicação na 

rede mundial de computadores.Como se verá no estudo que se segue, uma série de fatores 

históricos, teóricos e filosóficos foram determinantes para o estabelecimento do atual estágio 

constitucional em que nos encontramos, isto é, com um Constituição normativa conformadora 

da realidade político-social. 

 

Palavras-chave: Constitucionalismo. Neoconstitucionalismo. Força Normativa da 

Constituição. Positivismo. Pós-positivismo. 

 

ABSTRACT 

The constitutional strengthening was developed by historical, theoretical and philosophical 

milestones well defined by the specialized doctrine, having as apex the acquisition of 

normative force by the Constitutions and by the recognition of the constitutional supremacy.In 

the present work, far from exhausting the theme, we propose a review of the study on the 

evolution of contemporary constitutionalism, with the presumed objective of synthesizing, 

from the point of view of dogmatic law, the two main milestones of the new constitutional 

order, the framework theoretical and philosophical framework, without neglecting its 

necessary correlation with the historical moment that influenced and determined the way of 
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thinking of the time and the evolution of legal knowledge.For this, the research object was 

developed through bibliographical research, using both classic teachings and contemporary 

works of art, including some of them, with publication on the world wide web.As will be seen 

in the following study, a series of historical, theoretical and philosophical factors were 

determinant for the establishment of the current constitutional stage in which we find 

ourselves, that is, with a normative constitution conforming the political-social reality. 

 

Keywords: Constitutionalism. Neo-constitutionalism. Normative Force of the Constitution. 

Positivism. Post-positivism. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo, é 

marcado pela superação de um modelo mecanicista e naturalista de criação e aplicação do 

direito, que conferiu legitimação a governos autoritaristas com base tão somente no império 

da lei.  

A evolução da dogmática jurídica através de um novo constitucionalismo promoveu a 

reafirmação das Constituiçõesenquanto norma cogente, a reaproximação do direito da moral, 

a centralidade do homem no ordenamento jurídico e a releitura da criação jurígena, de sua 

interpretação e de sua aplicação. 

Nessa esteira, o processo de reconhecimento da supremacia da Constituição decorre, 

em maior medida, da aquisição de força normativa da Constituição, da ressignificação de 

norma e do remodelamento dos processos hermenêuticos normativos, com a assunção do 

poder judiciário do papel de concretizador da norma enquanto fenômeno de reafirmação e 

manutenção da Constituição. 

O presente trabalho tem por propósito analisar os novos marcos teóricos e filosóficos 

do constitucionalismo contemporâneo: da normatividade ao pós-positivismo. 

 

2 O FORTALECIMENTO CONSTITUCIONAL 

 

A atribuição de força normativa à Constituição fora, quiçá, o mais importante 

acontecimento na fenomenologia do Direito contemporâneo. Porém, nem sempre a 

Constituição apresentou força normativa capaz de se fazer respeitar no jogo político do 

Estado, mormente perante os interesses de algumas classes dominantes da sociedade. 

Em uma época em que a disseminação do conhecimento quase não existia, isto é, era 

atributo de uma pequena elite dominante das decisões políticas da sociedade, o povo era 

manobrado e iconizado  - conforme a acepção concebida por Friedrich Müller - de acordo 
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com as conveniências políticas perseguidas, estratagema há muito utilizado para legitimar 

uma espécie de governo autoritário, protetivo de interesses individuais em detrimento dos 

coletivos, ante um aparente flash de consciência política das massas. 

Segundo Hesse (1991), imerso nessa realidade, de intensidade outrora extremada, o 

social democrata alemão Ferdinand Lassalle proferiu uma palestra em 1863, sobre a essência 

da Constituição (Über das Verfassungswese), em que defendia que a Constituição de um país 

representava, senão, o resultado da conjugação das forças dos grupos sociais dominantes de 

uma nação, e que a Constituição escrita (Constituição jurídica) nada mais representava do que 

uma simples folha de papel que, em contrariedade com a Constituição real (como assim 

denominava a Constituição resultante dos fatores reais do poder), poderia simplesmente ser 

rasgada.  

Ainda segundo o autor alemão (HESSE, 1991), para Lassalle, questões constitucionais 

eram apenas questões políticas, e não questões jurídicas, e, como tais, seus conflitos deveriam 

ser resolvidos na arena política, onde tudo era possível. 

Seguindo o pensamento de Lassalle, George Jellinek, quase quarenta anos mais tarde, 

e completamente influenciado pela realidade política vivenciada à época, acreditava que a 

normatividade não possuía força suficiente para controlar a divisão dos poderes políticos e 

afirmara que “as forças políticas movem-se consoante suas próprias leis, que atuam 

independente das formas jurídicas” (HESSE, 1991, p. 10) . 

O que se deve entender é que o contexto histórico daqueles pensadores limitava seus 

pensamentos. O povo não havia ganhado, ainda, a guerra pelo poder – o constitucionalismo é 

intimamente ligado à história da limitação do poder. O monopólio do saber não forjara, ainda, 

a maior de todas as armas: a consciência política do povo. Apesar de naquela época já 

existirem “democracias”, o povo ainda era objeto do poder e não sujeito do Poder. Faltava o 

reclame popular de liberdade contra o poder ilimitado. Faltava a revolução das massas, que 

estava prestes a acontecer. 

Felizmente tais pensamentos já foram superados. Continuar seguindo-os, nos dias 

atuais, seria o mesmo que negar a luta das gentes pela democracia fraterna; seria desrealizar a 

atual democracia constitucional, seria ceder a pensamentos, no mínimo, elitistas, para não 

dizer casuístas. Não devemos, pois, negá-los, mas reinterpretá-los consoante as conquistas 

históricas da realidade atual. 

Começa então a história da vitória das Constituições. 
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2.1 A Supremacia da Constituição 

 

Em 1959, quase um século após a palestra proferida por Lassalle, o professor alemão, 

e ex-presidente da Corte Constitucional Alemã, Konrad Hesse lança uma das obras mais 

significativas do constitucionalismo contemporâneo, que fora base de sua aula inaugural na 

Universidade de Freiburg na Alemanha – UFA. Referida obra representa um marco na 

conquista da força normativa da Constituição. Foi Hesse que fomentou a teoria concretista da 

Constituição, fornecendo subsídios teóricos para sua implementação. 

Para Hesse, a radical separação dos elementos da Constituição jurídica da realidade 

político-social, isto é, a separação entre realidade e norma ou ser e dever ser, não possibilita 

qualquer avanço na teoria do Estado. Segundo o autor, “eventual ênfase numa ou noutra leva 

quase inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de qualquer elemento da realidade 

ou de uma realidade esvaziada de qualquer elemento normativo” (HESSE, 1991, p. 14). 

Admitir a ideia de um efeito determinante exclusivo da Constituição real seria negar a 

existência de uma Constituição como representação de uma ciência jurídica, esvaindo-se sua 

característica de ciência normativa e tornando-se exclusivamente uma simples ciência do ser. 

Aqui não mais se poderia separar a Ciência jurídica (como compreensão dialética da ontologia 

com a deontologia) das Ciências Sociais e Políticas (como expressão apenas ontológica). 

Serviria aquela apenas para narrar e comentar os fatos criados pela Realpolitik.  

Explica o professor alemão Konrad Hesse que “o Direito Constitucional não estaria a 

serviço de uma ordem estatal justa, cumprindo-lhe tão somente a miserável função – indigna 

de qualquer ciência – de justificar as relações de poder dominantes” (HESSE, 1991, p. 11). 

Contudo, e longe disso, não se prega um abandono constitucional da realidade social, 

pois a norma não possui existência autônoma em face da realidade. Não existe norma sem 

relação social. Esta é objeto e, ao mesmo tempo, objetivo daquela. Não poderia existir norma 

sem relação social, e só poderia existir apenas a relação social, sem o direito, se se 

compreender a realidade do estado natural - e aí a relação nem mais social é: é apenas 

existência desordenada e desorganizada de seres humanos, um bando ou uma manada. Daí o 

brocardo em latim Ubi societas, ibi Jus (Onde há sociedade, aí há direito). 

A essência da norma constitucional reside, pois, em sua pretensão de eficácia posta em 

vigência. Essa pretensão de concretização da norma só será realizada se se levar em conta as 

condições históricas da sociedade, compreendidas aqui em seus diversos fatores (naturais, 

técnicos, econômicos e sociais), bem como pelo que Hesse chamou de “substrato espiritual” 

do povo, que significa as concepções concretas e o complexo de valores de cada sociedade, 
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cuja influência é decisiva nas proposições normativas. 

Não se pode confundir, entretanto, a pretensão de eficácia de uma norma 

constitucional com as condições de sua realização. Aquela se associa a esta como elemento 

autônomo, mas não como dependente.  

A Constituição, para lograr êxito na luta pela normatividade deve contemplar as duas, 

mas é graças à pretensão de eficácia que a Constituição procura estabelecer ordem e 

conformação à realidade e que torna a vitória verdadeira. Com isso, a Constituição deixa de 

ser apenas expressão do ser e passa a representar uma expressão do dever ser, em uma relação 

constante e imanente de dialética entre ambas, ou, nos dizeres de Hesse, em uma “relação de 

coordenação” (HESSE, 1991, p. 15). 

Porém, a pretensão de eficácia da norma constitucional só possui possibilidade dentro 

de seus limites, pois não se pode tentar construir um Estado de forma abstrata e teórica, 

apenas. Verificam-se, então, verdadeiros pressupostos para que a Constituição logre sua 

vitória de conformação e modificação da realidade política e social, estabelecendo uma ordem 

jurídica segura e inquebrantável, ou seja, para que a Constituição se torne em força ativa. 

Na visão de Hesse (HESSE, 1991, p. 18), são síntese desses pressupostos: i) a 

Constituição jurídica deve estar assente na natureza individual do presente 

(individuelleBeschaffenheit der Gegenwart); ii) deve levar em consideração as leis culturais, 

sociais, políticas e econômicas da população sob pena de lhe faltar o que Hesse chama de 

imprescindível germe de sua força vital; iii) deve incorporar em seu corpo o estado espiritual 

de seu tempo (geistigeSituation); iv) deve tentar construir um futuro com base na natureza 

singular do presente, isto é, deve observar o presente para se projetar para o futuro, 

respeitando os limites e possibilidades daquela realidade; v) deve ser, por fim, determinada 

pelo princípio da necessidade, e não da idealidade – constituições “ideais” geralmente 

permanecem estéreis durante toda sua atividade e raras são as vezes que elas perduram por 

longo período.  

Basicamente, a Constituição verdadeiramente ideal é aquela que representa as 

necessidades de seu povo. 

Tais pressupostos de nada adiantam se não houver o que Hesse denomina de vontade 

de Constituição ou “WillezurVerfassung” (HESSE, 1991, p 19). Como dito no parágrafo 

anterior, a Constituição deve observar o baldrame axiológico do presente para se projetar para 

o futuro, de acordo com a necessidade de cada povo. Diante dessa premissa a Constituição 

deve impor tarefas a serem realizadas no futuro e durante toda sua existência. Essas tarefas 

podem constituir tanto um ato de fazer como um de não fazer.  
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A vontade de Constituição se realiza quando a população em geral, e principalmente 

os responsáveis pela ordem constitucional instituída, adquirem uma consciência de 

inviolabilidade e inquebrantabilidade dos preceitos nela estabelecidos, fazendo ou deixando 

de fazer conforme determinado na própria Constituição. Desta forma, todo e qualquer conflito 

ou questionamento deve encontrar guarida na Constituição. 

Sem embargo de quem entenda de modo diverso, o Brasil vem se demonstrado 

exemplar nesse aspecto. Desde a constituinte de 1988, nós já passamos por dois processos de 

impeachment presidencial, por grandes escândalos envolvendo pagamento de propinas 

financiadocom verbas públicas (“mensalão” e “petróleo”), por caso de pesquisa médicas com 

o uso de células tronco, por caso de respeito à anterioridade das leis que interferem no 

processo eleitoral, pelo reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar 

e mais recentemente pela limitação do foro por prerrogativa de função.  

Diante de todas essas discussões e trepidações da realidade sócio-política nacional, a 

única possibilidade suscitada foi sempre a de se resolver as questões consoantes os valores 

estabelecidos na Carta de 1988, e não outra solução.  

Houve também um avanço no reconhecimento da força normativa da Constituição 

perante as omissões públicas quanto aos compromissos e promessas constitucionais 

estabelecidos. 

Quanto a esse ponto, destacou-se importante julgamento da Ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, do Distrito Federal, no qual o Supremo 

Tribunal Federal, pela primeira vez, declarou um estado de coisas inconstitucional, 

reconhecendo a força normativa da Constituição diante de um quadro de violação e omissões 

constitucionais sistêmicos. 

Como se pode ver, podemos dizer que o ambiente constitucional brasileiro é de boa 

fidelidade e se assim quisermos continuar concretizando e realizando a vida em sociedade de 

forma justa e plena devemos continuar praticando essa vontade de Constituição, 

reconhecendo que muitos avanços e direitos ainda devem ser realizados. 

Nesse diapasão, os ensinamentos de Hesse (1991, p. 19-20) sobre as vertentes da 

vontade de Constituição (grifo nosso):  

 

Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na 

compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa 

inquebrantável, que projeta o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. 

Reside, igualmente, na compreensão de que essa ordem constituída é mais do 

que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em 

constante processo de legitimação). Assenta-se também na consciência de que, ao 
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contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser 

eficaz sem o concurso da vontade humana. 

 

Assim, devemos preservar a vontade daConstituição, mesmo que para isso devêssemos 

renunciar a alguns benefícios ou algumas vontades justas, pois a preservação e fomentação do 

respeito e da lealdade constitucional é condição essencial à manutenção de um Estado 

democrático sólido e seguro. 

Por fim, chegamos a um ponto que atualmente tem tomado de forma inspiradora e 

fascinante os escritos jurídicos: a interpretação constitucional.  

Evidente que esta obra não se propõe a se aprofundar em tal estudo, pois isso merece 

um enfoque específico. O que se deve ter em mente para nossa abordagem é que a 

interpretação possui um papel significativo e decisivo na promoção e consolidação da força 

normativa da Constituição, e como tal deve sempre privilegiar a otimização dos valores 

estabelecidos na Carta Magna, sob pena de se diminuir o respeito e a fidelidade constitucional 

através de um viés mascarado. 

Nesse diapasão, Lênio Luiz Streck (2018, e-book) sintetiza muito bem a importância 

da interpretação (constitucional) e o seu papel na promoção de um ambiente de fidelidade 

constitucional.  Vejamos (grifo nosso): 

 

[...]há que se levar em conta que o constitucionalismo exsurgido do segundo pós-

guerra é, fundamentalmente, pós-positivista; os textos constitucionais – agora 

principiológicos – albergam essa nova perspectiva do direito (ruptura 

paradigmática). Nesse contexto, a busca da preservação da força normativa da 

Constituição sempre corre o risco de ficar diluída/fragilizada pela equivocada aposta 

nessa pretensa “abertura interpretativa”, uma vez que – e é neste ponto que se dá a 

passagem do esquema sujeito-objeto para a relação sujeito-sujeito – a abundante 

principiologia veio para introduzir, no direito, o mundo prático que dele havia sido 

expungido pelas diversas posturas positivistas. Entende-se o positivismo, para os 

limites desta abordagem, a partir de sua principal característica apontada por 

Dworkin no seu debate com Hart: a discricionariedade, que ocorre a partir da 

“delegação”, em favor dos juízes, do poder de solucionar os casos difíceis. É 

indubitável a relação da discricionariedade - delegada por Hart ao juiz - com o 

decisionismokelseniano. Discricionariedade será, assim, o poder conferido ao 

juiz/intérprete para escolher uma entre várias alternativas. O problema é saber se as 

alternativas são legítimas e se a “escolha” se enquadra na circunstância discutida. 

Considere-se, ademais, o problema dessa “delegação” nos casos da interpretação do 

processo judicial, que fica à mercê da interpretação discricionária do juiz. O pano de 

fundo, a toda evidência, era – e ainda é – a discussão acerca das condições de 

possibilidade da realização da democracia. Afinal, se alguém tem que decidir por 

último, a pergunta que se põe obrigatoriamente é: de que modo podemos evitar que a 

legislação – suposto produto da democracia representativa (produção democrática do 

direito) – seja solapada pela falta de legitimidade da jurisdição? Ou, melhor 

dizendo, com Miranda Coutinho, não propriamente uma “falta de legitimidade”, mas 

uma “possível” expropriação de um espaço de poder que ele – o juiz – não tem e, 

portanto, para tal “atribuição” é que não encontra legitimidade. 

 

Aponte-se, ademais, que, à diferença da compreensão de outros fenômenos, a 
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hermenêutica jurídica contém uma especificidade: a de que o processo hermenêutico 

possui um vetor de sentido, produto de um processo constituinte que não pode ser 

alterado a não ser por regramento próprio constante no próprio processo originário. 

E isso faz a diferença. A Constituição é o elo conteudístico que liga a política e o 

direito, d’onde se pode dizer que o grande salto paradigmático nesta quadra da 

história está exatamente no fato de que o direito deve servir como garantia da 

democracia. Trata-se, no fundo, de um paradoxo: a Constituição é um remédio 

contra maiorias, mas, ao mesmo tempo, serve como garantia destas. 

 

Assim, na medida em que estamos de acordo que a Constituição possui 

características especiais exsurgidas de um profundo câmbio paradigmático, o papel 

da hermenêutica passa a ser, fundamentalmente, o de preservar a força 

normativa da Constituição e o grau de autonomia do direito diante das 

tentativas usurpadoras provenientes do processo político (compreendido lato 

sensu). Nesse contexto, a grande engenharia a ser feita é, de um lado, preservar a 

força normativa da Constituição e, de outro, não colocar a política a reboque do 

direito. 

 

Assim, a hermenêutica constitucional, outrora calcada num plano abstrato, passou a 

adotar um complexo sistema concretista, fundada na compreensão que a norma é um processo 

interpretativo que sofre influência de vários fatores, dentre os quais se destacam o intérprete, 

agora com maior grau de discricionariedade interpretativa (e criadora), e das vicissitudes do 

caso concreto. 

Podemos citar, como exemplo, pelo menos quatro métodos interpretativos 

desenvolvidos após essa mudança de concepção, são eles: o método tópico-problemático, de 

Theodor Viehweg, do qual o interprete parte do caso concreto para só então buscar a solução 

concretista na norma jurídica fundamental; o método hermenêutico-concretizador, de Konrad 

Hesse, no qual o intérprete, diante de um conflito de direitos, deve buscar a solução, 

incialmente, na Constituição, para só então observar as interferências do caso concreto no 

processo interpretativo; o método normativo-estruturante, de Friedrich Müller; e o método 

concretista da sociedade aberta dos intérpretes, de Peter Härbele, no qual se propõem um 

alargamento dos responsáveis pela interpretação da norma, conferindo um maior grau de 

concreção da norma com a realidade social. 

Enfim, ao final de todo esse processo de transformação do direito e de interpretação do 

direito, observa-se um lugar comum (lótus), o de reconhecer a supremacia da Constituição 

perante todo o ordenamento jurídico.  

Em síntese, do ponto de vista jurídico, a Constituição assume uma posição hierárquica 

superior a todas as demais normas. Passa a ser fundamento de validade e de legitimidade dos 

atos normativos e dos atos jurídicos em geral, tanto regulando o modo de produção das 

normas, como delimitando o próprio conteúdo. Fala-se em superlegalidade formal e 

superlegalidade material, respectivamente. 
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Disso decorre uma ressignificação de todo o direito e de seus processos interpretativos, 

passando a prever uma filtragem constitucional, segundo qual os institutos, conceitos, 

princípios e teorias de cada ramo do Direito sofrem uma releitura, para, à luz da Constituição, 

assumir um novo significado. 

 

3 A SUPERAÇÃO DO POSITIVISMO E OS PARADIGMAS DO PÓS-POSITIVISMO 

 

Se a aquisição de força normativa e a virada linguística da interpretação constitucional 

representaram o marco teórico do fortalecimento constitucional, a superação do positivismo 

jurídico pelo pós-positivismo representa o seu marco filosófico.  

Hodiernamente vigora em nosso país, e principalmente no mundo, um novo 

sentimento jurídico. Um sentimento que reuniu em uma, duas grandes correntes que 

marcaram e determinaram a realização do Direito: o Jusnaturalismo e o Positivismo. 

Correntes essas diametralmente opostas que hoje coexistem harmoniosamente, de maneira 

surpreendente, e formam o que viemos a chamar de Pós-positivismo. 

O Pós-positivismo é uma realidade. É realidade da evolução humana e da conquista de 

seus direitos, sobretudo de sua dignidade humana reconhecida como direito. Uma evolução 

marcada pela disseminação do conhecimento e da conscientização política dos povos. É o 

despertar para saber que nem tudo no Direito é absoluto e que não há como apartar o direito 

da realidade concreta e social. É, enfim, empreender o Direito como ciência autônoma das 

relações sociais, mas não esquecendo que são as relações sociais que dão fundamento ao 

Direito - o Direito é por ela determinado e ao mesmo tempo dela determinante.  

O Pós-positivismo representa, pois, no Direito, a união da razão com a emoção, do 

raciocínio com a ponderação.  

A ciência objetiva e a concepção metafísica não são mais suficientes para realizar um 

Direito tal como a realidade social e a complexidade dos casos concretos exigem. A ideia de 

justiça retorna à arena dos debates, e dessa vez revigorada. Estamos passando hoje pelo que 

alguns chamam de “A virada Kantiana”, ou seja, a reaproximação do Direito da ética, da 

justiça e da moralização. 

Mas por que se deve afirmar que o Pós-positivismo é uma realidade atual? Por um 

simples motivo: o Pós-positivismo parece estar escondido atrás de uma crosta densa e 

conservadora, ainda longe dos olhos de boa parcela estudantes e operadores do Direito.  

Portanto, a reafirmação do Pós-positivismo como realidade presente se vocaciona a 

quebrar no ideário de alguns os paradigmas do velho positivismo conservador, elitista e 
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atrasado já foi superado, pois não mais atende as necessidades da humanidade - agora mais 

sábia e consciente.  

No Brasil ainda se acredita no Direito como uma simples expressão legal, exprimida 

através de uma lei ou um princípio regularmente escrito. E essa ideia do Direito não parte 

apenas da população geral, mas também alguns que estudam e lidam com o Direito 

cotidianamente. Costuma-se ouvir a expressão “a Constituição foi rasgada” ou “o Código foi 

rasgado” sempre que se decide a norma não pelo texto, mas pelo valor ou comando subjacente 

a ele.  

Porém, apesar da superação desses paradigmas não ser mito, mas sim realidade, sua 

consolidação e sedimentação no processo civilizatório impõe, sobretudo ao operador do 

direito, a compreensão e apreensão do seu objeto de estudo.  

Passemos adiante, então. 

 

3.1 Positivismo Jurídico 

 

O positivismo jurídico foi a representação de uma ciência jurídica que buscava a 

objetividade do direito, livre das concepções axiológicas e metafísicas do jusnaturalismo.  

Por décadas dominou o Direito, representando a abstração da ciência jurídica liberta 

das influências morais e sociais. O Direito do positivismo jurídico pretendia ser 

compreendido, e assim o foi por longo período, como uma ciência equivalente às ciências 

naturais e exatas, cuja compreensão podia ser regida por leis naturais, invariáveis e 

independentes da vontade humana. Não diferente das outras áreas do conhecimento, foi 

influenciado pelo movimento darwiniano. 

Sob tal pretexto, houve uma ruptura do Direito com a moral, uma separação cogente 

da lógica positivista epistemológica. Cisão esta que no futuro nos faria experimentar o amargo 

sabor da validade de normas genocidárias. A ciência jurídica passou, então, a fundar-se em 

juízos de fatos e não mais em juízos de valores - erro mais invariável do que a ciência que o 

positivismo jurídico pretendia. 

Tentando compreender a real dimensão do positivismo jurídico, Norberto Bobbio 

segmentou a problemática desse pensamento em três dimensões complementares: como uma 

abordagem do direito; como uma teoria do direito; e como uma ideologia do direito 

(SOARES, 2007, p. 206-207).  

Pelo primeiro(SOARES, 2007, p. 206-207), o Direito era compreendido com um 

fenômeno associado a fatos e não a valores. O jurista devia analisar o direito tal como um 
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cientista deve analisar um dado da natureza, abstendo-se de qualquer juízo valorativo. Quase 

como uma ciência matemática: se existe um problema, aplica-se uma fórmula e encontra-se o 

resultado. Assim, diante de uma norma, o jurista apenas deveria analisar a sua formalidade 

para então concluir pela sua validade e consequente aplicabilidade, mesmo que essa norma 

expressasse uma injustiça desmedida e imensurável. Por ser produto do ordenamento, deveria 

ela, a norma, assim ser aplicada. O Direito era abordado em uma perspectiva meramente 

formal. 

Quanto ao estudo da teoria do positivismo jurídico, evidenciamos seis concepções 

básicas da teorética positivista(SOARES, 2007, p. 206-207). São elas: a teoria imperativa do 

direito, em que a norma jurídica é tida como um imperativo a ser seguido, um comando a ser 

realizado; a teoria legislativa do direito, em que a lei desponta como a fonte primaz do direito, 

objeto direto do estudo jurídico; a teoria coativa do direito, em que o direito é fundado na 

força coativa de suas normas, isto é, a norma se impõe através de uma força-violência; a 

teoria da coerência do ordenamento jurídico, em que não se admite no ordenamento jurídico 

normas em oposição, em dualidade, não podendo, em razão da coerência do ordenamento 

jurídico, existir normas antinômicas; a teoria da completude do ordenamento jurídico, 

segundo qual o ordenamento jurídico não admite lacunas, podendo o aplicador do direito 

sempre extrair normas explícitas ou implícitas do ordenamento jurídico; e, a teoria da 

interpretação mecanicista do direito, em que o juiz apenas declara a vontade da lei, abstendo-

se de fazer qualquer juízo valorativo e produtivo de direito, nada mais sendo do que a simples 

constatação, em nível hierárquico, se a norma é válida (análise formal). 

Quanto à ideologia do Positivismo, duas versões ideológicas foram afloradas: uma 

extremada e uma moderada.  

A vertente ideológica extremada do positivismo subjazia na ideia de dever absoluto e 

incondicionado à lei, em que tinha como suficiente, para emanar dever incontestável de 

obediência, a simples validade vertical da norma com o ordenamento jurídico. Por tal vertente 

a justiça fora reduzida à constatação, apenas, de validade da lei. A lei era justa porque era 

válida, e assim operou-se a redução da justiça à validade(SOARES, 2007, p. 206-207).  

Por sua vez, a vertente moderada da ideologia do positivismo jurídico, pregava que a 

lei era justa não por ser válida, mas sim por insculpir um valor máximo (à época): o de ordem. 

Era justa a lei porque possuía o propósito de conferir conformação geral e ordenar a vida em 

sociedade(SOARES, 2007, p. 206-207). 

Por tais motivos operou-se, no positivismo jurídico, um afastamento do Direito das 

relações sociais e das dimensões fáticas da sociedade, passando o sistema jurídico a ser 
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compreendido como um simples sistema fechado de normas hierarquizadas, fundada numa 

norma hipotética fundamental (grundnorm). Evidentemente que hoje,tal hipótese não mais 

deve prosperar. Como dito anteriormente, o Direito é determinado e ao mesmo tempo 

determinante da sociedade. A concepção de um ou de outro isoladamente levaria a um Direito 

totalmente despido de realidade ou a uma realidade totalmente despida de direito. 

Logicamente que nem um nem outro seria uma concepção desejável. 

Foi justamente essa ideia objetiva do direito que patrocinou a legalidade estrita da 

ordem nacionalista do Nazifascimo, isto é, o apego à mera forma da lei, sem que haja um 

conteúdo minimamente ético e justo, acabou por produzir legalmente (sob o império da lei) os 

sistemas genocidários da Alemanha de Hitler e da Itália de Mussolini. Com a queda destes, na 

Segunda Guerra Mundial, o mundo vivenciou a certeza de que o Direito longe da moral só 

pode gerar sistemas de crueldades inimagináveis. 

Contudo, um grande trauma, como assim representou os sistemas acima indicados, 

exige sempre uma grande solução. É quando surge, emblematicamente associado ao momento 

do segundo pós-guerra, o sentimento pós-positivista, como a expressão da superação mundial 

daqueles sistemas anti-humanitários. Tal sentimento é sempre marcado por signos que 

representam mudança e novos tempos, a exemplos: pós e neo. 

 

3.2 O Pós-positivismo 

 

Como visto, o Pós-positivismo surgiu como um marco na superação da antiga 

concepção de que o direito era uma ciência autônoma da moral, e que podia reger-se 

independente dos fatores determinantes das relações sociais e das situações fáticas de dada 

sociedade. É esse, e não outro, o entendimento do constitucionalista Luís Roberto Barroso, 

cuja transcrição fazemos a seguir (BARROSO, 2007, p.4):  

 

O marco filosófico do novo direito constitucional é o pós-positivismo. O debate 

acerca de sua caracterização situa-se na confluência das duas grandes correntes de 

pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o jusnaturalismo e o 

positivismo. Oposto, mas, por vezes, singularmente complementares. A quadra atual 

é assinalada pela superação – ou, talvez, sublimação – dos modelos puros por um 

conjunto difuso e abrangente de ideias, agrupadas sob o rótulo genérico de pós-

positivismo. 

 

O Pós-positivismo desponta, então, como uma nova forma de interpretar o Direito. 

Nele os princípios ganharam status igualitário perante a regra. A conquista de normatividade 

dos princípios foi um dos mais significativos avanços trazidos pelo pós-positivismo. Antes 
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disso a norma representava apenas a lei enquanto regra. Os princípios ficavam à margem do 

sistema normativo, funcionando apenas como elemento orientador. Hoje não mais se admite 

tal concepção. 

Os princípios e as regras são espécies do gênero norma. Ambos, princípio e regra, 

agem e atuam igualmente no ordenamento jurídico, com mesma força e a mesma medida de 

normatividade, em uma relação singular de solidariedade horizontal. 

Nesse sentido leciona Paulo Branco e Gilmar Mendes (2018, e-book): 

 

Em geral, tanto a regra como o princípio são vistos como espécies de normas, uma 

vez que ambos descrevem algo que deve ser. Ambos se valem de categorias 

deontológicas comuns às normas – o mandado (determina-se algo), a permissão 

(faculta-se algo) e a proibição (veda-se algo). 

 

Essa mudança de status dos princípios revolucionou a forma de se enxergar o Direito. 

Não se fala mais que uma regra é superior a um princípio ou que um princípio é superior a 

uma regra. Ambos gozam de normatividade e devem ser aplicados de forma a conferir, e 

aprimorar, ao máximo os direitos e as garantias fundamentais dos seres humanos. 

Com a nova concepção de norma jurídica (norma como gênero e princípios e regras 

como espécie), surgiu intenso debate doutrinário, mas de relevância prática, acerca dos 

critérios distintivos entre princípio e regra. Porém, esse também é tema demasiadamente 

complexo que exige estudo próprio. 

Nessa esteira, as três segmentações feitas por Bobbiopara compreender o positivismo 

jurídico merecem ser reanalisadas de acordo com os novos paradigmas trazidos pelo Pós-

positivismo. 

Quanto à abordagem do Direito no Pós-positivismo, diferentemente de como ocorria 

na “era” positivista, o Direito voltou a ser associado a valores e não apenas a fatos. A norma 

não é apenas fruto da ficção da cabeça do legislador, mas elemento formado a partir da 

sociedade, e para ela direcionado. A mitificação do legislador foi abandonada, cedendo lugar 

para a atuação do magistrado.  

O direito não é mais algo que deve ser realizado verticalmente e aplicado a todas as 

situações, agora o direito deve ser aplicado consoante as distinções de cada caso. Essa 

mudança na forma de abordar o direito fora realizada principalmente por ter sido reconhecido 

que o caráter genérico das normas pode, por muitas vezes, aniquilar um direito originalmente 

resguardado pela Constituição e oriundo da luta histórica dos povos, e, daí, a justiça 

preconizada pela nova ordem jurídica desabaria terra abaixo.  
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Com isso, o juiz assume importante função naera pós-positivismo. Foi a ele conferido 

o difícil trabalho de interpretar a vontade da Constituição, dos valores estabelecidos 

constitucionalmente e concretizá-los em cada caso concreto, a fim de se fazer aplicar a justiça 

conforme a singularidade do caso que lhe apresente.  

Não se pode deixar de mencionar, contudo, que o pós-positivismo não prega o 

abandono da legalidade vigente. Muito pelo contrário. Na atuação concretista, o juiz deve 

necessariamente prestigiar a regra, caso constitucional a seja. A atuação do juiz nem de longe 

pode ser arbitrária, o que se reconhece ao juiz é uma discricionariedade controlada, 

objetivando promover o ideal máximo de justiça social que envolve o nosso Estado 

Democrático Constitucional. 

Quanto à vertente ideológica, o Pós-positivismo está intimamente ligado àqueles ideais 

estabelecidos por ocasião da revolução francesa, do levante popular: liberdade, igualdade e 

fraternidade. Porém, diferentemente de antes, é na fraternidade na qualele se assenta firme e 

se projeta para a sociedade.  

A ideologia pós-positivista é uma ideologia marcada pela solidariedade, pela 

pacificação social, pela moralização do direito, pela confirmação dos direitos dos homens e 

das mulheres, sobretudo da dignidade da pessoa humana. É uma ideologia que busca ao 

máximo promover a justiça e possibilitar a todos iguais condições de busca da felicidade. 

Foi esse o brilhante ensinamento do constitucionalista, já citado neste trabalho, Luís 

Roberto Barroso, em sustentação oral realizada no plenário do STF – onde hoje ocupa assento 

como ministro –, por ocasião do julgamento em conjunto da ADI 4.277 e da ADPF 132, que 

versavam sobre o reconhecimento jurídico da união estável por pessoas do mesmo sexo, cujos 

trechos de sua explanação faz-se enunciar adiante, in verbis: 

 

O amor e a busca pela felicidade estão no centro dos principais sistemas filosóficos e 

no centro das principais religiões. O que faz a beleza de uma democracia, de uma 

sociedade plural e aberta, é a possibilidade de convivência harmoniosa de pessoas 

que pensam de maneira diferente (STF. Pleno - Discussão sobre união estável 

entre pessoas do mesmo sexo (1/5). Publicado em 05 de maio de 

2011.Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jVKiznsoNtQ>. 

Acesso em: 03 out. 2018). 

 

A fraternidade é o elemento que norteia todo o ordenamento jurídico do pós-

positivismo. Nela as noções de igualdade e liberdade se harmonizam, informando a todos que 

exatamente todos possuem o direito de ser livres e de buscar a felicidade. Tal noção 

acompanha a ideia de que o direito de um deve necessariamente respeitar o direito do outro, e 

não o violar - uma linha de respeito mútuo, harmônico, que não deve ser quebrada. 
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Por fim, quanto à teoria do Pós-positivismo, encontramos pelo menos três mudanças 

significativas na tradicional teoria do positivismo jurídico. Saliente-se que as teorias 

positivistas não foram de todo abandonadas, mas tornaram-se insuficientes de justificar o 

Direito diante das necessidades da complexa sociedade em que vivemos.  

Nessa esteira, o Pós-positivismo representa também a ascensão da força normativa da 

Constituição, segundo o qual a Constituição é fonte imediata e impositiva de toda produção 

jurígena, isto é, todo direito positivo emana direta ou indiretamente da Constituição, daí a 

famosa expressão de Luís Roberto Barroso, ao afirmar que “toda interpretação é uma 

interpretação constitucional”. Pormenores sobre esse assunto já fora trabalhado na seção 

anterior deste trabalho.  

A teoria do Pós-positivismo também foi essencial para a consolidação de uma nova 

teoria da norma – um dos principais avanços do Direito contemporâneo.  

Houve, inicialmente, uma superação da concepção de texto e de norma. Passou-se, 

num primeiro momento, a diferenciar o texto da norma, este compreendido como o conteúdo 

normativo que subjaz ao texto ou ao também chamado de enunciado normativo. 

A distinção é melhor explicada por Lênio Luiz Streck (2018, e-book): 

 

A superação da hermenêutica tradicional – entendida como “técnica” no seio da 

doutrina e da jurisprudência praticadas cotidianamente – implica admitir que há uma 

diferença entre o texto jurídico e o sentido desse texto, isto é, que o texto não 

“carrega”, de forma reificada, o seu sentido (a sua norma) e, tampouco, que o 

intérprete está livre para adjudicar os sentidos que melhor lhe convier. Trata-se de 

compreender, destarte, que entre texto e norma não há uma equivalência e, 

tampouco, uma total autonomização (cisão). Afinal, estando diante de um paradigma 

jurídico que busca a afirmação de sua autonomia, parece evidente que o declínio do 

método não poderia ocasionar um “livre atribuir de sentidos”. 

 

Em um segundo salto evolutivo, por assim dizer, compreendemos que as normas 

deixaram de representar apenas as regras, e passaram a integrar um campo hierárquico 

superior. 

Como já dito anteriormente e agora melhor delineado, no positivismo jurídico norma 

era sinônimo de regra e os princípios eram apenas um elemento secundário no ordenamento 

jurídico, vivente às margens deste e com uma função única: orientar o legislador.  

No Pós-positivismo tal ideia foi ultrapassada, e essa foi uma das grandes conquistas 

atuais. Os princípios saíram das margens do ordenamento e passaram a ocupar posição central 

deste, juntamente com as leis. As leis passaram a ser chamadas de regras e os princípios 

continuaram a ser chamados de princípios, contudo, ambos passaram a possuir normatividade, 

o que, no positivismo jurídico, era conferido apenas às regras.  
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Aqui é importante abrir um parêntese para explicar que antes da diferenciação de texto 

e norma, todo e qualquer texto legal era compreendida como regra (ou simplesmente norma). 

Já os princípios era representados pelas regras implícitas do sistema, não previstas 

expressamente e com razoável grau de indeterminação, cujo fim era exclusivo de orientar o 

operador jurídico no caso de lacuna legislativa. 

Contudo, agora a norma passa a ser gênero, de quem os princípios e as regras são 

espécies. A problemática, como dito anteriormente, surge em saber qual o critério distintivo 

de regras e princípios.  

Conquanto se trate de tema que merece um estudo próprio, haja vista a complexidade 

do tema, podemos trazer à baila, como síntese da mencionada problemática, ainda não 

resolvida – e chamada por alguns de crise hermenêutica -, as lições de Gilmar Mendes e Paulo 

Branco (2018, e-book). In verbis:  

 

Quando se trata de estremar regras e princípios, porém, é bastante frequente o 

emprego do critério da generalidade ou da abstração. Os princípios seriam aquelas 

normas com teor mais aberto do que as regras. Próximo a esse critério, por vezes se 

fala também que a distinção se assentaria no grau de determinabilidade dos casos de 

aplicação da norma. Os princípios corresponderiam às normas que carecem de 

mediações concretizadoras por parte do legislador, do juiz ou da Administração. Já 

as regras seriam as normas suscetíveis de aplicação imediata. 

 

Valendo-se de outro ângulo, a separação entre regras e princípios é sugerida como 

sendo devedora do critério da importância da norma para o conjunto do 

ordenamento jurídico, especialmente sob o aspecto de ser a norma o fundamento de 

outras normas, quando então integraria a modalidade do princípio. 

 

Até a proximidade da ideia de direito é usada para a diferenciação. Os princípios 

seriam padrões que expressam exigências de justiça. 

 

Os princípios teriam, ainda, virtudes multifuncionais, diferentemente das regras. Os 

princípios, nessa linha, desempenhariam uma função argumentativa. Por serem mais 

abrangentes que as regras e por assinalarem os standards de justiça relacionados 

com certo instituto jurídico, seriam instrumentos úteis para se descobrir a razão de 

ser de uma regra ou mesmo de outro princípio menos amplo. Assim, o princípio da 

igualdade informaria o princípio da acessibilidade de todos aos cargos públicos, que, 

de seu turno, confere a compreensão adequada da norma, que exige o concurso 

público para o preenchimento desses cargos. 

 

Já que os princípios estruturam um instituto, dão ensejo, ainda, até mesmo à 

descoberta de regras que não estão expressas em um enunciado legislativo, 

propiciando o desenvolvimento e a integração do ordenamento jurídico. Aqui, cabe 

pensar no princípio da moralidade e no princípio da publicidade como determinantes 

da proibição de que um concurso público possa ter prazo sumamente exíguo de 

inscrição de interessados, em horários e localidades inadequados. 

 

Da mesma forma, cogite-se do princípio da proteção da confiança, que deriva do 

princípio do Estado de Direito, a inspirar a impossibilidade, que não está escrita, de 

a Administração romper, súbita e caprichosamente, com uma situação há muito 

consolidada, que se estabelecera a partir de estímulos do Estado, inspirando 

investimentos e comprometimento de recursos do particular. 
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De toda sorte, as tentativas efetuadas de distinguir regras e princípios chocam-se, às 

vezes, com o ceticismo dos que veem na pluralidade de normas um obstáculo para 

que se possa, com segurança, situar uma norma em uma ou outra classe. Isso leva a 

que alguns sustentem que a diferença entre regra e princípio seria apenas de grau. 

 

A doutrina em torno da distinção entre regras e princípios recebeu contribuição de 

relevo, tanto teórico como prático, com os estudos de Ronald Dworkin e Robert 

Alexy. Os dois autores buscaram esclarecer que a diferença entre regras e princípios 

não é meramente de grau, sendo, antes, qualitativa. O critério que desenvolveram 

auxilia na compreensão das peculiaridades próprias das regras e aquelas próprias dos 

princípios, a partir de uma maior precisão metodológica. 

 

Não obstante a discussão quanto à diferença entre princípios e regras, fato é que a 

realização dos novos paradigmas trazidos pelo Pós-positivismo não poderia ser efetivada sem 

que houvesse uma mudança na forma de interpretar o direito.  

Surge, portanto, uma nova teoria da interpretação do direito, com diversas roupagens e 

com um pluralismo de ideias inesgotáveis, todas com um único objetivo: promover o controle 

da atuação discricionária do juiz quando de sua atuação concretista. 

Lembre-se, pois, da célebre frase do professor Paulo Bonavides ao dizer: “ontem os 

códigos, hoje as Constituições”. Com isso o ínclito professor cearense não quis se referir tão 

somente à vitória normativa da Constituição, mas também quis denotar que a interpretação 

normativa não pode ser mais formal, realizada conforme o código em que a norma esteja 

assente. Tal postura não deve prosperar em um Estado pós-positivista. Atualmente, toda 

interpretação normativa é necessariamente uma interpretação constitucional, já afirmava em 

suas palestras o jurista Luiz Roberto Barroso. 

Podemos citar como exemplo prático da nova hermenêutica constitucional o já citado 

julgamento da ADPF n. 347/DF, em que, em seu voto, o relator deixou bem claro a premissas 

acima referidas, cuja importância e relevância impõe a sua transcrição. Vejamos o voto do 

ministro Marco Aurélio (grifo nosso): 

 

“2. A interpretação judicial como instrumento apto a conferir sentido de 

contemporaneidade à Constituição  

Mostra-se importante enfatizar que a interpretação judicial desempenha um papel de 

fundamental importância, não só na revelação do sentido das regras normativas que 

compõem o ordenamento positivo, mas, sobretudo, na adequação da própria 

Constituição às novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos 

processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam a sociedade 

contemporânea. 

Daí a precisa observação de FRANCISCO CAMPOS (‘Direito Constitucional’, vol. 

II/403, 1956, Freitas Bastos), cujo magistério enfatiza, corretamente, que, no poder 

de interpretar os textos normativos, inclui-se a prerrogativa judicial de reformulá-

los, em face de novas e cambiantes realidades sequer existentes naquele particular 

momento histórico em que tais regras foram concebidas e elaboradas. Importante 

rememorar, neste ponto, a lição desse eminente publicista, para quem “O poder de 

interpretar a Constituição envolve , em muitos casos , o poder de formulá-la. A 
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Constituição está em elaboração permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la 

(...). Nos Tribunais incumbidos da guarda da Constituição, funciona, igualmente, o 

poder constituinte” (grifei). 

Cumpre referir que o poder de interpretar o ordenamento normativo do Estado, ainda 

que disseminado por todo o corpo social, traduz prerrogativa essencial daqueles que 

o aplicam, incumbindo, ao Judiciário, notadamente ao Supremo Tribunal Federal – 

que detém, em matéria constitucional, “o monopólio da última palavra” –, o 

exercício dessa relevantíssima atribuição de ordem jurídica. A regra de direito – 

todos o sabemos – nada mais é, na revelação do seu conteúdo, do que a sua própria 

interpretação. Na realidade, a interpretação judicial, ao conferir sentido de 

contemporaneidade à Constituição, nesta vislumbra um documento vivo a ser 

permanentemente atualizado, em ordem a viabilizar a adaptação do “corpus” 

constitucional às novas situações sociais, econômicas, jurídicas, políticas e culturais 

surgidas em um dado momento histórico, para que , mediante esse processo de 

‘aggiornamento’, o estatuto fundamental não se desqualifique em sua autoridade 

normativa, não permaneça vinculado a superadas concepções do passado, nem seja 

impulsionado, cegamente, pelas forças de seu tempo. 

bunais será tanto mais legítima quanto mais fielmente refletir, em seu processo de 

concretização, o espírito do tempo, aquilo que os alemães denominam ‘Zeitgeist’. 

Daí a correta observação feita pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, ao 

reconhecer “que a evolução jurisprudencial sempre foi uma marca de qualquer 

jurisdição de perfil constitucional”, para enfatizar, a partir dessa constatação, que “A 

afirmação da mutação constitucional não implica o reconhecimento, por parte da 

Corte, de erro ou equívoco interpretativo do texto constitucional em julgados 

pretéritos. Ela reconhece e reafirma, ao contrário, a necessidade da contínua e 

paulatina adaptação dos sentidos possíveis da letra da Constituição aos câmbios 

observados numa sociedade que, como a atual, está marcada pela complexidade e 

pelo pluralismo”.  

 

Decerto que se fôssemos adentrar, mesmo que brevemente, nos férteis campos do 

estudo da nova interpretação do direito, hoje roupada sob o nome de hermenêutica 

constitucional, correríamos o risco de, inobstante o tempo curto, nos prolongarmos demais 

neste ponto e perder o foco do presente trabalho. A literatura sobre a novel hermenêutica 

constitucional é capaz de encher bibliotecas inteiras e ainda não se esgotar. 

Contudo, não poderia encerrar este trabalhosem falar da teoria da ponderação de 

Ronald Dworkin. Primeiramente deve-se falar que a teoria da ponderação de Dworkinfoi 

criada apenas para os casos denominados de difíceis (hard cases), segundo o qual tais casos 

difíceis admitem, em razão de sua elevada complexidade interpretativa e intersubjetividade de 

valores envolvidos, mais de uma resposta correta.  

Segundo essa teoria, determinados casos (hard cases) não podem ser resolvidos 

mediante simples subsunção da norma ao caso concreto, mas a partir de uma concretização 

das normas e dos valores constitucionalmente estabelecidos mediante um juízo de ponderação 

do magistrado.  

Em recente julgamento, na Questão de Ordem na Ação Penal Originária n. 937, o 

Supremo Tribunal Federal, realizando ponderação de valores conflitantes idealizada por 

Dworkinrestringiu normas constitucionais originárias, cujo conteúdo do julgamento merece 
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ser lido na íntegra.  

De fato, a teoria da interpretação jurídica levantada por Savigny não mais atende aos 

desígnios sociais e jurídicos de nossa época. Destarte, o magistrado deve, ao proceder em seu 

juízo de ponderação, colocar na mesa todos os motivos que o fizeram chegar àquela 

determinada conclusão, em uma espécie de julgamento com “as cartas na mesa”.  

Tal situação se dá pelo fato de a todos serem reconhecido o direito de saber por quais 

motivos (valores) aquele julgador está tomando determinada decisão, já que o caso será 

resolvido consoante a ponderação de valores conflitantes. Trata-se da expressão, ou controle, 

democrático das decisões judiciais, cuja ausência a torna despida de legitimidade. 

 

3.3 O sentimento pós-positivista 

 

Foi afirmado no início desta seção que o Pós-positivismo é um sentimento.  Mas 

porque um sentimento? Há quem fale que seja um conjunto de ideias (BARROSO, 2007). 

Entretanto, a predileção pela palavra sentimento possui sua razão de ser.  

Como explanado alhures, atualmente não há como se apartar o direito da moral e da 

justiça. Reconhecer o valor de justiça no direito é um esforço muito mais humano, humilde, 

do que pretensioso, idealista.  

Todo o relativismo da palavra justiça deve ser superado - mas não desconsiderado - 

para que o Direito sirva a uma causa nobre, não mero meio de ordenação social mecanicista, 

seja sistêmica ou sistemática - e aqui me refiro-me a diferenciação das teorias da interpretação 

baseadas em fatos reais da sociedade (a exemplo de Luhmann) ou em abstrações do 

conhecimento histórico-cultural (a exemplo das teorias analíticas como o discurso da 

possibilidade de Zagrebelsky). A fórmula de Gustav Radbruch- segundo qual uma norma 

quando representar uma injustiça imensurável e extremada nem válida é – deve ser novamente 

resgatada.  

Certa feita, durante uma palestra, o professor Lênio Luiz Streck, proferiu exortações 

no sentido de dizer que ser jurista não é uma situação fácil, pois as vezes devemos ser duro 

em reconhecer que o direito não é o que a gente espera que seja. E concordamoscom o 

pensamento do autor, em certa medida.  

Porém, com amáxima vênia, na nossa concepção do jurista, compreendemos uma 

situação ainda mais difícil: antes aceitar que não possuímos a verdade absoluta sobre tudo, e 

aí reconhecer a relatividade de certos conceitos, a de que não podemos negar a existência de 

verdades absolutas, já comprovado pela história dos povos, mormente o fato – e não 
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argumento – de que todo direito não justo sempre encerra em um marco histórico de 

superação e sublimação deste, ou seja, é uma fórmula que não dá, nem nunca deu certo.  

Portanto, e agora concluindo sobre a opção pela concepção de “sentimento” para a 

definição de Pós-positivismo, entendemos que mais difícil do que se manter firme perante 

uma norma injusta, é reconhecer que tal injustiça só leva à derrota, e com isso aceitar que tal 

norma não é compatível com nosso ordenamento jurídico ideal, preconizado pelo Pós-

positivismo e Neoconstitucionalismo. Vale dizer, o apego à realidade só se justifica quando se 

busca um ideal e não um “conjunto de ideias”. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Chegado ao fim do trabalho, podemos concluir que o novo constitucionalismo, 

denominado de constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, foi marcado 

pela superação do “modelo darwiniano” do constitucionalismo clássico, que tentou aplicar as 

regras das ciências naturais ao Direto. 

Tivemos como marco teórico dessa superação a aquisição de força normativa da 

Constituição, a virada linguística da interpretação constitucional e a expansão da jurisdição, 

com a reinterpretação da função de juiz, antes mero aplicador mecanicista do direito, para 

hoje agente concretizador da norma. 

No aspecto filosófico, criou-se o Pós-positivismo como resposta aos modelos 

jusnaturalistas e positivistas, que fracassaram ao tentar criar uma ciência, segundo o primeiro, 

despida de norma deontológica ou, segundo o segundo, despida de realidade ontológica. 

A justaposição de valor e norma, amalgamada pela força normativa das Constituições, 

devolveu ao Direito a compreensão do objeto que jamais deveria ter afastado: o homem; e do 

objetivo que nunca deveria ter sido esquecido: a justiça.  

Esse é o ideal que é, simbioticamente, produto e produtor do fortalecimento 

constitucional em um Estado Democrático de Direito. 
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RESUMO 
Por se tratar de um conceito plurívoco, a palavra “povo” ganhou diversos significados no 

curso da história humanitária. Alguns deles foram responsáveis por validar, sob o ponto de 

vista jurídico interno de suas nações, as maiores atrocidades já experimentadas pela 

humanidade. Este artigo tem por objetivo explorar o estudo sobre o conceito de “povo” na 

ordem democrática constitucional, sobretudo para fomentar o estudo e a compreensão da 

matéria que representa a questão fundamental de qualquer democracia.  

 

Palavras-chave: Conceito. Povo. Democracia.  

 

ABSTRACT 

By having several conceptions the word "people" gained diverse meanings in the course of 

humanitarian history. Some of them were responsible for validating, from the internal 

juridical point of view of their nations, the greatest atrocities ever experienced by mankind. 

This article aims to explore the study of the concept of "people" in the democratic 

constitutional order, especially to promote the study and understanding of the subject that 

represents the fundamental issue of any democracy. 

 

Keywords: Concept. People. Democracy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vivemos em um Estado Democrático assente essencialmente em uma 

Constituição fruto da mais legítima e fidedigna vontade popular brasileira. A justaposição 

dialética de nosso Estado Democrático Constitucional é formada da seguinte forma: a 
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Constituição é democrática, assim como a Democracia é constitucional.  

Parece simples, mas retrata uma complexa estrutura cujos alicerces que foram 

erguidos ao longo da históriaatravés da luta dos povos. Por trás de toda essa aparente 

obviedade existem complexos sistemas que só se fazem entender através de um esforço 

intelectual marcadamente histórico.  

Nesse contexto, a compreensão da Democracia Constitucional perpassa, necessária e 

fundamentalmente, pela compreensão do que vem a ser o radical “demo”, ou seja, do que ou 

de quem venha a ser o povo. 

O presente trabalho se propõe a delimitar o sentido atribuído ao conceito de“povo”, 

diante da dogmática jurídica e de sua utilização histórica, sobretudo com o objetivo de 

fomentar e contribuir para o aprimoramento do estudo os elementos estruturantes do Estado 

Democrático de Direito. 

 

2 O POVO COMO FUNDAMENTO DA DEMOCRACIA 

 

Muitos são os que ensinam que a democracia é o governo de todos. Mas de que todos 

estamos falando? Do povo é claro. Porém isso também não indica muita coisa. A palavra 

“povo” já fora utilizada ao longo da história para designar tudo aquilo quanto possa se 

imaginar. 

É de notar que, não raras vezes, nos deparamos com a invocação da palavra “povo” 

como uma espécie de santo-sacral intocável, utilizada para purificar e benzer os atos políticos 

de um Governo, emprestando-lhes, assim, a legitimidade necessária para que se justifique ante 

um Estado Democrático. Porém, devemos ter bastante cautela na compreensão dessa palavra e 

do que ela representa, afinal, não é à toa que se diz que Democracia é um conceito histórico, 

em que o que sempre é mantido é o princípio básico de que ela representa um regime político 

em que o poder repousa na vontade do povo (SILVA, 2007).  

Nessa ótica, a questão fundamental da Democracia consiste em reconhecer o real 

significado do povo, saber determinar quem é o povo e entender sob quais formas ele 

governa.  

A expressão “povo” é uma palavra cujo conceito nunca se chegou a planar em linhas 

retas. Aliás, o conceito de povo não é um conceito unívoco, de uma só concepção, mas sim 

um conceito plurívoco, com inúmeras e diferenciadas acepções, tão quanto possam existir 

diferentes áreas do conhecimento (Direito, Ciência Política, Sociologia, Teologia etc.).  

Não pretendemos, neste momento, fazer justaposição do conceito de povo nas diversas 



172 

 

estratificações do conhecimento existente. Pretendemos, pois, abordar a concepção de povo 

quanto elemento estruturante de um Estado Democrático; quanto fonte de legitimidade de 

um governo que pretende governar democraticamente, isto é, que pretende fundar-se nas 

decisões, mesmo que indiretas, de seu povo; quanto a forma e o motivo da utilização da 

palavra povo em nosso texto constitucional; enfim, quanto assunto de interesse jurídico.  

Saber quem é o povo real, suas formas de manifestações, seus limites de atuação e, 

principalmente, entender o quê e quem não é povo, é o caminho mais seguro para entender a 

forma de Estado em que vivemos, pois não se pode negar que o modo em que se determina o 

povo de uma nação, é o modo em que se define se esse Estado é efetivamente democrático ou 

se representa apenas uma pseudo-democracia disfarçada. 

Nessa esteira, este estudo se propõe a evitar que o “povo” seja utilizado como 

subterfúgio fraudulento da legitimação de atos tendenciosamente voltados à dominação da 

massa. Estratagema este há muito utilizado na história das gentes por Governos fundados em 

ideologias diametralmente opostas à própria natureza democrática. 

 

2.1 As diversas faces do Povo 

 

Não há como encontrar a expressão do que seja povo em um único significado. Isto 

porque o povo consiste muito mais do que um só significado. O povo existe muito mais do 

que em um só momento. O povo subsiste com diferentes faces e com diferentes poderes. Por 

isso, como dito anteriormente, que o principal motivo de conhecer quem é o povo é saber 

justamente o que não é povo. É distinguir o real do aparente. É, finalmente, não deixar 

usurpar-se de si mesmo. 

A partir dessa reflexão trazemos à baila os ensinamentos do professor alemão 

Friedrich Müller, em consagrada obra intitulada “Quem é o Povo?”, traduzida para o 

português por Peter Naumann e publicada pela editora RT, sobre as diversas formas de 

concepção de Povo. 

 

2.2 Povo como Sujeito de Dominação 

 

A massa de pessoas unida possui o poder de revolucionar e derrubar os governos 

instituídos. Desde a descoberta dessa realidade a população passou de simples massa 

populacional, totalidade de indivíduos, ao status máximo de Povo. Descobriu-se que além de 

objetivo o povo é, também, o próprio objeto do governo: é o que o faz surgir legitimamente. 
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A partir de então passou a se assimilar a democracia como governo ideal, em que o povo 

detém o poder legítimo de governar e ser governado por ele próprio, direta ou indiretamente. 

Surge então o povo como sujeito de dominação, detentor do poder de instituir a ordem 

jurídica e ditar o governo instituído. Apresenta-se, assim, nos dizeres de Jorge Miranda, a 

primeira face dos dois sentidos de povo: o povo como princípio ativo da dinâmica estatal, o 

povo como sujeito do poder (MIRANDA, 2009). 

Segundo Müller(2010, p.47), a ideia fundamental da democracia é “a determinação 

normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo”. Nesse contexto o povo atua 

como sujeito de dominação, deliberando diretamente sobre um texto constitucional ou 

elegendo uma Assembleia Constituinte que deliberará sobre a lei fundamental – como ocorreu 

no Brasil com a Constituição de 1988 – para que, com isso, seja estabelecida uma ordem de 

convívio social entre si, indivíduos, ou seja, que sejam determinadas prescrições jurídicas 

objetivando promover as liberdades individuais do povo frente à opressão ditatorial e frente 

uns aos outros. Surge, então, o povo como Povo Ativo, como sujeito real de dominação. 

Dessa premissa extrai-se a máxima de que o povo é o ponto de partida, o grau zero da 

legitimação pós-monárquica, e, a partir dele, os textos constitucionais procuram se justificar 

(MÜLLER, 2010).   

O povo, segundo esta concepção, figura não só como instituidor da ordem jurídica do 

Estado, mas também como fonte imanente de decisão. No primeiro plano, escolhendo, direta 

ou indiretamente, as leis que regularão o convívio social. No segundo, através das decisões 

das autoridades instituídas que são encarregadas de promover a concretização das prescrições 

jurídicas escolhidas pelo povo, no que Müller chama de “dominação” do povo ativo vista de 

forma mediada(MÜLLER, 2010). 

Destaca-se, ainda, na concepção de povo ativo, que ele possui dois momentos distintos 

quando instituidor de ordem jurídica: o momento originário, onde institui a ordem jurídica de 

convívio geral, de forma incondicionada e “ilimitada”; e o momento posterior, derivado dessa 

ordem constituinte instituidora, onde o povo ativo exerce o domínio de maneira condicionada 

e limitada, consoante prescrições do pacto original.  

 

2.3 Povo como instância global de atribuição de legitimidade (o povo legitimante) 

 

O povo como instância global de atribuição de legitimidade, doravante denominado 

apenas povo legitimante, representa a segunda face dos dois sentidos de povo que Jorge 

Miranda aludira: é o povo em sentido objetivo, como sujeito passivo, isto é, é o povo em 
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princípio passivo na dinâmica estatal (MIRANDA, 2009).  

Nessa concepção, o povo é instância de atribuição de legitimidade enquanto não se 

revolta contra o sistema global de um governo, enquanto não rompe com o pacto 

originariamente realizado e decide realizar novo pacto, assumindo novamente a forma de 

povo ativo quanto instituidor da ordem jurídica originária. Ou seja, como o povo é o 

destinatário das prescrições de convívio social (prescrições jurídicas), “ele justifica esse 

ordenamento jurídico num sentido mais amplo como ordenamento democrático, à medida que 

o aceita globalmente, não se revoltando contra o mesmo”(MÜLLER, 2010, p. 49).  

Contudo, diferentemente da concepção de povo como sujeito de dominação (povo 

ativo), aqui, na concepção de povo legitimante, o povo abrange não somente os eleitores, os 

que possuem a prerrogativa de gozar inteiramente do poder de mando, mas também todos 

aqueles não-eleitores, os que de alguma forma estão com seus direitos políticos limitados, 

bem como as minorias vencidas em eleições.  

Importante anotação deve-se fazer quanto a esse último: quando derrotada em uma 

disputa eleitoral ou quando vencida a opinião a respeito da elaboração de determinada 

prescrição jurídica, à minoria, então perdedora, é reservada tão somente a resignação quanto a 

posição da maioria. Esse é o pacto democrático. 

Não significa, no entanto, que essa minoria não seja alcançada pela concepção de povo 

legitimante. Não se deve confundir, porém, a resignação específica com a aceitação global do 

ordenamento. Para alterar este, deve se mudar o núcleo de todo o ordenamento, e isso só é 

possível através de uma nova força dominante, através de um novo poder ativo enquanto fonte 

de instituição de ordem jurídica originária, e sempre através da derrocada do ordenamento 

global. 

Pertinente, por último, a afirmação de Müller, cuja reflexão é de profunda análise e 

cujos contornos se darão melhor adiante, ao qual “a figura de instância de atribuição justifica 

– embora de maneira sui generis - somente onde está dada ao mesmo tempo a figura do povo 

ativo”(MÜLLER, 2010, p. 51). 

 

2.4 Povo como destinatário de prestações civilizatórias do Estado 

 

“Os habitantes não habitam um Estado, mas um território”, são as palavras de 

Friedrich Müller, quando descreve a concepção de povo como destinatário de prestações 

civilizatórias, e completa: “isso vale tanto para titulares de outras nacionalidades como para 

apátridas, que pertençam à população residente. E vale igualmente para os que atravessem o 
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território do respectivo Estado”(MÜLLER, 2010, p. 60). 

Por esta concepção, que doravante será chamada apenas de povo-destinatário, é povo 

todo aquele indivíduo que de alguma forma esteja sujeito ao império das prescrições jurídicas 

do Estado. Não importa se não detém direitos políticos, ou se não é nacional do Estado. O 

importante é o simples fato de ser ele um ser humano, isto é, uma pessoa sujeita de direitos e 

obrigações, cuja dignidade humana deve ser preservada. 

Não se trata em saber se aquela parcela da população possui poder de instituir ou de 

revolucionar. Trata-se tão somente de saber que, mesmo não possuindo poder de mando, ou 

mesmo não possuindo o poder de derrocada de uma ordem instituída, aqueles indivíduos 

possuem a qualidade de ser humano, e tão apenas por esse fato colossal é que eles devem ser 

protegidos pelo Estado.  

Firme-se que não só a realização dos direitos políticos, mas também a realização dos 

direitos humanos é imprescindível para a existência de uma democracia legítima. 

Nesse contexto o povo se apresenta como todos, isto é, como qualquer indivíduo vivo 

com qualidade de ser humano, com personalidade jurídica. É a totalidade dos indivíduos: a 

“massa populacional”. Ninguém está legitimamente excluído do povo-destinatário. 

Abraão Lincoln dizia que democracia consiste no governo do povo, pelo povo e para o 

povo.Tem-se dessa forma o governo para o povo,no trinômio idealizado por Lincoln, e cuja 

interpretação fora dada por José Afonso da Silva ao dizer que governo para o povo “é aquele 

que procura libertar o Homem de toda imposição autoritária e garante o máximo de segurança 

e bem-estar a todos” (SILVA, 2007, p. 45). 

Por fim, deve-se esclarecer que nem mesmo os transeuntes estão fora dessa concepção, 

i.e., aqueles pertencentes à outra nacionalidade e que de alguma forma transitem em território 

nacional, mesmo que temporariamente, também devem ser abarcado por essa concepção. 

Aqui o povo é tido como o conjunto de todos os seres humanos, sem distinção qualitativa nem 

de qualquer outra natureza, seja ele débil ou silvícola. 

 

2.5 Os mitos relativos à conceituação do Povo 

 

Como dito no início deste capítulo, o principal motivo de se procurar entender quem é 

o povo dá-se justamente em saber quem de fato não o é. É não ficar cego perante a 

manipulação de pequenos grupos de intenção maliciosa, cujo objetivo é distorcer a figura do 

povo para tentar legitimar atuação autoritária trasvestida de democrática. Paira nessas linhas, 

quiçá, o ponto fulcral da democracia. 
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Há muito se percebe forte tendência dos pequenos grupos detentores dos poderes 

políticos em tentar manipular o conceito de povo em prol de seus interesses particulares, 

visando conquistar sua justificação e legitimação. Tal situação é conceituada por Müller 

(2010) como a iconização do povo ou simplesmente o povo como ícone.  

A história nos mostrou, de maneira trágica, as consequências que a iconização pode 

trazer: extermínios em massa, a “limpeza étnica”; a cassação e a expulsão; a escravidão; a 

colonização; etc.  

Como bem disse MÜLLER(2010, p. 55): 

 

Estamos aqui em um museu histórico e atual de horrores de manipulações brutais de 

populações, para em seguida sacralizar o grande grupo composto corretamente à 

imagem e à semelhança dos atores dominantes – e aqui a pergunta pela própria 

legitimidade já não poderá ser feita. 

 

Compreender a iconização é o principal remédio para evitá-la. 

 

2.6 A transformação do povo em Ícone 

 

A transformação do povo em ícone consiste em desnaturar o povo de si mesmo, em 

mitificá-lo de forma que não se trate mais de povo enquanto representação dos indivíduos da 

nação. O povo como “ícone” trata-se de ficção criada e utilizada para promover um poder-

violência ilegítimo, selvagem e transbordante. 

Já nesse campo nebuloso e nefasto não se fala mais em povo ativo, nem em povo 

legitimante, menos ainda em povo-destinatário. Fala-se tão somente de uma idealização 

casuística do povo, cujo real objetivo é fugir dos desígnios da verdadeira democracia e pôr em 

prática uma pseudo-democracia disfarçada com uma construção demagógica e fraudulenta do 

que o seleto grupo dominante chama de “povo”. 

Nesse sentido, o real povo de um Estado de nada mais lhe serve. O povo ícone o 

substitui como se ele próprio o fosse, usurpando-o e agindo como se estivesse exercendo a 

dominação real, como se legitimasse por meio de lealdade mediada por normas: a face 

distorcida da realidade democrática. 

O Estado Democrático possui o monopólio do exercício legítimo do poder de 

violência. Isto porque o povo assim o delegou. Tal poder deve ser exercido nos estritos limites 

de sua delegação sob pena de perder sua legitimidade. A atuação do Estado que ultrapasse 

esse limite exerce uma violência selvagem, transbordante, que consiste apenas nela mesma e 
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que, em um Estado Democrático Constitucional, já não é mais nem constitucional. Nesse 

caso usa-se o “povo” como “sucessor da justificativa pré-democrática supramundana: eis o 

legitimismo: ‘por obra e graça do povo’ [von VolkesGnaden]”(MÜLLER, 2010, p. 

55).Assim, o povo é invocado apenas em sua forma icônica. 

 

2.7 A criação do povo ícone 

 

Mas quando o povo real possui compreensão suficiente para evitar o fenômeno de sua 

transformação em ícone, ou seja, quando a população real de uma nação age de modo que 

atravanque a busca da legitimação dos interesses de determinado grupo dominante, a 

transformação torna-se ineficiente. A partir de então a transformação sai de cena e dá entrada 

a uma figura ainda mais letal: a criação. 

A criação do povo como ícone é uma ficção muito mais terrível do que a 

transformação, pois se dá através de atitudes externas e extremadas como o extermínio 

(“limpeza étnica”), a cassação, a expulsão, a escravidão, a colonização etc., sempre visando se 

livrar de indivíduos dissidentes e que precisam ser eliminados. 

A finalidade da criação do ícone é tentar unificar em “povo” a população diferenciada, 

fazendo assim um povo sob medida para um Estado.  

Isso porque o holismo santifica. Faz-se do “povo” a hóstia sagrada legitimante, que 

justifica e sacraliza o uso e o abuso do poder-violência tornando-a inatacável. Retorna-se, 

pois, à ideologia do von VolkesGnaden (por graça e vontade do povo).  

O povo, então, já pode tudo. Contradições sociais se justificam com o simples 

argumento de que “o povo” assim as quis. Estamos no campo onde nem mesmo a 

Constituição mais se justifica. Ao “povo”, detentor do poder de instituir e derrubar as 

organizações instituídas, tudo se é permitido. Mas lógico que aqui não estamos mais falando 

do povo, e sim de uma representação casuística e fraudulenta do real detentor do poder: a 

população real de uma nação. 

Parece absurdo tal concepção, mas basta que olhemos para a história para ver que de 

fato isso acontece. No Brasil em 1964, com o início da ditadura militar, as pessoas que não 

concordavam com a organização do país eram perseguidas, torturadas, exiladas e seus direitos 

políticos cassados. O que seria isso se não uma tentativa de se criar o povo à imagem e 

semelhança pretendida pelo governo? Infelizmente não é incomum. O maior dos (des)casos 

fora demonstrado pelo Nazifascismo da primeira metade do século XX: genocídio gratuito. 

Exterminação pura e simples de pessoas indesejadas, isto é, a criação (unificação) de um povo 
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da pior maneira possível. Aliás, foi tal argumento que legitimou ambos os governos. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Como visto, a democracia em que vivemos depende, em sua totalidade, da 

interpretação que damos à palavra “demo”, pois sem a compreensão exata de quem é o povo e 

como ele atua, ficaríamos vulneráveis à manipulação autoritária de determinados grupos 

privilegiados, cujos interesses destoam, em muito, dos fundamentos democráticos. Em outras 

palavras, estaríamos sujeitos a legitimar uma outra forma de governo sob o argumento de ser 

ele um governo democrático: uma verdadeira máscara da democracia. 

Por tal motivo é que este trabalho se destinou a estabelecer algumas distinções 

pontuais sobre as diversas formas com que o povo se apresenta na complexa e evoluída forma 

de governo que é a Democracia.  

Importante salientar que um governo não deixa de existir se não for democrático 

plenamente. Ele apenas não será um governo legitimamente democrático, mas continuará 

sendo um governo com força e atuação cogente.  

No campo prático, a questão da legitimidadeestá associada, notadamente, à 

necessidade de manutenção das forças dominantes no poder, mesmo que ilegítimas, 

reclamando, pois, de nós intérpretes, uma correta compreensão,à luz dos acontecimentos 

históricos já experimentados, com o objetivo de manter hígida a constante vigilância do local 

adequado dos reais detentores e destinatários do poder, como meio e fim do Governo. 
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