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APRESENTAÇÃO 
 
 

 Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar mais uma edição da Revista Direito 

Diário, uma publicação acadêmica com periodicidade bimestral, criada para expandir e 

difundir conhecimento jurídico. 

 

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a 

disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, 

a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e 

dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico. 

 

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao 

conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de 

cada colaborador. 

 

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por 

bem desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais 

variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que 

impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem 

informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 

 

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 

A 
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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 

Rafael Aguiar Nogueira e Franco2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Pós-Graduada em Direito Tributário. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2015). 
Advogada. 
2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2017). Diretor Conselheiro do Grupo de Estudos em 
Direito e Assuntos Internacionais, programa vinculado à Universidade Federal do Ceará. Advogado. 

https://direitodiario.com.br/
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RACIONALIDADE ECONÔMICA E CONSEQUENCIALISMO 

 

Bernardo Raposo Vidal 

"Creio que as histórias tristes sobre 

padecimentos concretos muitas vezes são um 

melhor caminho para modificar o 

comportamento das pessoas que citar regras 

universais."  RICHARD RORTY 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Racionalidade Econômica. 2.1 Racionalidade Econômica – 
Conceito. 2.2 Racionalidade Econômica – Evolução Histórica 3 Consequencialismo. 3.1 
Definições 3.2 Principais Correntes 3.3 Consequencialismo no Direito Brasileiro. Críticas 
3.4 A expressão “consequências práticas da decisão” 3.5 Consequencialismo na 
Jurisprudência dos Tribunais Superiores 4. Aspectos Dogmáticos do Consequencialismo 
no Direito Brasileiro. 5. Considerações finais. 6. Referências bibliográficas. 
 
RESUMO  
O artigo apresenta o conceito de Racionalidade Econômica e sua imbricação no Direito, 
através do consequencialismo. Busca-se responder se há abertura para sua aplicação em 
alguma norma do Direito Brasileito, e, ainda que não se encontre tal resposta de forma 
explícita, indaga-se se, nesse caso, poderia ser utilizada como fundamento válido de uma 
decisão judicial. Utiliza-se, para tal, de pesquisa na Jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, Doutrina e a Legislação em vigor, que trarão alguns indicativos do que se 
pode considerar como argumentos consequencialistas e se tal prática está presente em 
nosso ordenamento, mesmo antes da edição da Lei nº 13.655/2018. 
 
Palavras-Chave: Racionalidade Econômica. Consequencialismo. Análise Econômica do 
Direito. Pragmatismo Jurídico. Fundamentação da Decisão Judicial. 
 
ABSTRACT  
The article presents the concept of Economic Rationality and its overlap in Law, through 
consequentialism. It seeks to answer whether there is an opening for its application in any 
Brazilian law norm, and, although such an answer is not found explicitly, it is asked 
whether, in this case, it could be used as a valid basis for a judicial decision. For this 
purpose, research is used in the Jurisprudence of the Superior Courts, Doctrine and the 
Legislation in force, which will bring some indications of what can be considered as 
consequentialist arguments and whether such practice is present in our law, even before 
the enactment of the Law nº 13.655 / 2018. 
 

                                                      
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará. UFC (2019-
2020). Possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006) e Especialização 
em Direito Administrativo Empresarial pela Faculdade Cândido Mendes (2008/2009). Atualmente é Juiz de 
Direito - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E-mail: bernardovidal@hotmail.com. 
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Grounds for the Judicial Decision. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

 á  oi dito que  para o Consequencialismo  o  alor de uma a ão não   a stra do de 

seus fundamentos, mas das vantagens que possa acarretar. E tal afirmativa, a priori, não é 

totalmente falsa. Inobstante, há que se ter em mente as diferentes correntes que estão 

a am arcadas so  o gênero “Consequencialismo” e qual ou quais se adequam ao adágio 

citado no início do parágrafo. 

O Pragmatismo Jurídico, na primeira fase do pensamento de Richard Posner, 

poderia estar associado, de forma rude, à racionalidade econômica, à ótica do custo-

benefício, independentemente do que dispusesse a ordem jurídica (SALAMA, 2012, 

p.10). 

Nos últimos anos do século XXI, tem-se observado uma alteração quantitativa e 

qualitativa do espaço que os Tribunais Superiores, principalmente o Supremo Tribunal 

Federal (STF) vem ocupando no cenário sócio-político brasileiro. O Poder Judiciário 

como um todo e, em especial, o STF passou a ter maior protagonismo em sua relação 

com os demais Poderes  o que se con encionou chamar de “ati ismo judicial”.  

O ativismo judicial dentro de um contexto de efetivação dos direitos 

fundamentais, tem sido prolífico. No entanto, nem sempre as decisões judiciais guardam 

relação com outros aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e democráticos que 

são, em alguns casos, relegados a segundo plano.   

O pragmatismo jurídico enquanto técnica de decisão, de metodologia 

comparativo-consequencialista, implica em que se proceda ao cotejo entre as possíveis 

hipóteses de solução de um caso específico e os seus respectivos desdobramentos, as suas 

consequências de ordem prática no contexto social, econômico, político. Disto decorre 

que, em razão dos possíveis efeitos da decisão, o operador deverá buscar em outras fontes 

do conhecimento, que não só a jurídica, os parâmetros e fundamentos para sua decisão. E 

é nesse ponto, em específico, que adentra a Racionalidade Econômica. 

 

2 RACIONALIDADE ECONÔMICA  

 

Conforme será melhor explicado abaixo, em um modelo macroeconômico 
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assume-se que as pessoas não cometem erros sistemáticos, ou seja, que buscam 

maximizar seu bem-estar. O grande problema deste tipo de abordagem neoclássica está 

em assumir-se uma dada racionalidade, um modelo ideal, onde o comportamento tido 

como racional, por definição seria singular. Como se perceberá, a conduta dos agentes é, 

desde logo, plural, induzida por uma multiplicidade de motivações da mais diversa 

índole.  

 

2.1 Conceito 

 

Como  imos  re emente acima  conceito de racionalidade   complexo e  para 

melhor entendê-lo  a -se necessário que premissas sejam conhecidas ex ante. Daniel 

Kahneman (2014, online) entende que há uma tradição que remonta a Adam Smith, se 

não antes, em tentar explicar o comportamento dos mercados por simples suposições e, 

principalmente, pela suposição do interesse próprio. Para o autor, a grande inovação de 

Adam Smith  no li ro “A Rique a das Na ões”    a de que o equil  rio econômico   

produzido por pessoas agindo em interesse próprio e não através de um planejamento 

central, via ação exclusiva do Estado. 

Parte-se de uma ideia econômica básica que é a de supor sobre o que as pessoas 

entendem como seu interesse próprio, o que estão tentando fazer. E então assume-se que 

o que quer que estejam tentando fazer, eles estão fazendo direito, sem cometer erros.. A 

suposição da racionalidade vem daí. Então, para que se tivesse uma teoria que predissesse 

algo sobre o comportamento dos mercados, a partir de suposições sobre os indivíduos, 

dever-se-ia supor que essas pessoas não cometem erros. Kahneman aponta a dificuldade 

em apontar o que seria não cometer erros.  

Conclui afirmando que o conceito de racionalidade completa se desenvolve e é 

um conceito que é muito não intuitivo, pois, basicamente, significa que as pessoas levam 

tudo em conta e todas as suas crenças são eternamente consistentes, todas as preferências 

são eternamente consistentes. A linha de conceituação da racionalidade teria uma direção: 

conceituando-se o interesse próprio dos agentes econômicos, chegaríamos ao final e ao 

cabo, ao conceito de um agente racional.   

O que se pode extrair do conceito amplo de Kahneman é que a racionalidade 

econômica, assim como toda teoria que tenta predizer algo sobre o comportamento dos 

mercados a partir de suposições de indivíduos, parte do pressuposto de que as pessoas 
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que formulam os conceitos não estão cometendo erros, que suas acepções estão todas 

corretas.  

Então, por exemplo, para algumas correntes da Análise Econômica do Direito, 

grosso modo, sua racionalidade econômica tem sobrelevo sobre a ordem jurídica. Esta 

deve amoldar-se à Economia de forma a ser considerada justa. Fazer justiça é utilizar-se 

da medida que proporcione o maior benefício coletivo com o menor gasto público. Nesse 

sentido a relativização do conceito de racionalidade trazido por Daniel Kahneman é 

importante para e itar “paixões  ilosó icas” e tra er o de ate pú lico para contornos 

menos emocionais. 

 

2.2 Racionalidade Econômica – Evolução Histórica 

 

Segundo a  ra.  i a  ene ides Pinho  as principais ra  es dos estudos da 

racionalidade econômica encontram-se, historicamente, em autores da antiguidade greco-

romana (e.g., Xenofonte em           e no Tratado de Rendimentos  e ou em de ates 

dos teólogos escolásticos medie ais so re o justum pretium. No entanto  os tra alhos 

so re o comportamento racional dos agentes econômicos do sistema capitalista  segundo 

a docente da   A  SP  delineiam-se mais claramente com a escola clássica e as escolas 

neoclássicas.  P N          p.   

Os Clássicos tem por expoentes Adam Smith; Ricardo; Stuart Mill e foi uma 

escola do pensamento econômico que este e presente no per odo de      a meados do 

s culo    .  

Como ideias centrais   uscaram simpli icar o comportamento econômico como 

traduzida na famosa figura do homo economicus – perfeitamente racional, capaz de 

reconhecer seu interesse pessoal com precisão e de ela orar complicados cálculos para 

efetiva-lo.  

Aponta am que o interesse geral resulta da soma dos interesses indi iduais  como 

prega a Smith. Ao  uscar o melhor para si  o indi  duo atende ao interesse geral. 

Preocupam-se com o crescimento econômico de longo pra o  com a destina ão dos 

excedentes gerados e como a sua di isão entre as classes pode a etar o crescimento 

econômico. 

Os              tem por expoentes William Stanley Jevons, John Clark, C. 

Colson, Joan Robinson, Sra  a e Al red  arshall.  esen ol em a no ão de homo 
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economicus ad inda dos clássicos.  sam m todo de análise histórico  conciliado com a 

dedu ão.  tili am-se da no ão de utilidade e produti idade marginais  desen ol endo a 

ideia de equil  rio econômico.  

A ideia central   a  ormula ão de modelos de equil  rio  por onde as rela ões 

econômicas de em se reali ar  o que permite a ela ora ão da pre isão de resultados 

 uturos.   centrada na no ão de homo economicus  ou seja  no indi  duo que  

racionalmente  otimi a seu comportamento econômico  ideia que  no entanto   em sendo 

com atida por di ersas correntes doutrinárias multidisciplinares  inclusi e a 

neurociência. 

Al m dos clássicos e neoclássicos  existem outras escolas que  uscam explicar 

so  sua ótica a racionalidade econômica  como o marxismo- leninismo  a escola 

americana do comportamento econômico  gestaltismo  realismo econômico  dentre 

outros. 

O que se pode afirmar com o ensinamento trazido pelas variadas escolas de 

pensamento    que o comportamento econômico resulta do interc m io do homem 

inserido na sua comunidade  não sendo nem puramente racional  nem puramente 

emocional. Por esse moti o  o pro lema da racionalidade das a ões econômicas não se 

coloca com a mesma simplicidade com que imaginaram os economistas clássicos e 

neoclássicos. Contudo  não se pode negar que o comportamento econômico constitua 

uma proje ão de atos para os quais a racionalidade   o  alor dominante  so retudo 

quando consideradas as rela ões  amiliares ou a ões pol ticas. 

Para  i a  a racionalidade caracteri a  pois  idealmente  um conjunto de estruturas 

e  un ões    própria da organi a ão econômica.  odos os atos econômicos tendem para a 

racionalidade e esta, sujeita a di erentes graus con orme a cultura  imprime-se em tipos 

especiais de organi a ão. 

   Nesse sentido, Amartya Sen (2012, online) afirma que os economistas deveriam 

realizar reflexões mais filosóficas sobre uma série de questões econômicas. Para o 

ganhador do prêmio Nobel,  a racionalidade é bivalente: tanto um conceito da economia 

como um conceito filosófico básico.  

Historicamente, a economia moderna, especialmente no século XX, tendeu a 

eliminar o interesse filosófico e a adotar critérios mecânicos sobre a racionalidade, com 

uma visão um pouco estreita, que pouco tem que seja relacionado a esse sentido de 

racionalidade, mais ligada a escolhas relativas ao bem-estar das pessoas. 
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Conclui Amartya Sen, aduzindo que o conceito de bem-estar, de crises sociais, de 

liberdade individual, e.g., deve ser buscado pelos economistas, pois são questões 

filosóficas que impactam a Economia, em que pesem serem disciplinas diferentes. A 

economia está, em última análise, preocupada com questões econômicas. A filosofia está 

preocupada com questões reflexivas de importância filosófica.  Mas, ambas as diferentes 

disciplinas, para buscar maior completude, precisam reanalisar suas interdependências. 

 

3 CONSEQUENCIALISMO  

 

A a alia ão moral   central para as práticas cr ticas dos seres humanos. Para 

podermos na egar pelo mundo com sucesso  precisamos ser capa es de  a er julgamentos 

normati os so re o que    om e o que   ruim e  principalmente  que tipos de 

comportamento e modos de  ida são moralmente  ons e moralmente ruins.  

Ao longo da história da  iloso ia  uma  ariedade de di erentes tipos de teoria  oi 

sugerida e desen ol ida como uma maneira de entender a prática moral.   

consequencialismo   entendido  tam  m  como uma teoria  tica. 

 

3.1 Definições 

 

Em razão das diversas acepções do termo, importante trazer algumas definições 

trazidas pela doutrina especializada. 

Nesse sentido, Julia Driver (2012, p. 1) afirma que: 

  

o consequencialismo   uma  isão da  iloso ia moral que    primeira  ista  
muitos acham intuiti amente plaus  el.  rosso modo    a opinião de que a 
qualidade moral da a ão e do caráter   determinada pelos e eitos da a ão ou do 
tra o de caráter  em rela ão  s op ões do agente .  

 

No entanto  tam  m pode ser  isto de  orma mais ligada   racionalidade 

econômica  con orme conceitua  ri  Carlson     5  p.     “Aplicado  s a ões  o 

consequencialismo pode ser descrito de maneira simples como a  isão de que sempre se 

deve fazer aquilo que produ a o melhor resultado. [...]” 

   requentemente contestado se o consequencialismo   compat  el com uma 

concep ão ra oá el de justi a ou com a cren a de que alguns tipos de a ão são sempre 

inadmiss  eis. Como exemplos desse questionamento argumenta-se sobre o uso da tortura 
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para inviabilizar um ataque terrorista, bem como as variações de situações envolvendo o 

dilema do bonde (trolley car). (SANDEL, 2017, p.30-33) 

 

3.2 Principais Correntes 

 

Existem diversas correntes oriundas dessa forma de pensar sobre o 

comportamento humano. Elenco abaixo, duas principais apenas para fins 

exemplificativos: 

A) Utilitarismo: teoria desenvolvida na filosofia liberal inglesa, especialmente 

por Jeremy Bentham (1748-1832) e John Stuart Mill (1806-1873).  ndicam que as 

consequências de uma a ão são a única  ase permanente para julgar a moralidade desta 

a ão.   utilitarismo não se interessa desta  orma pelos agentes morais  mas pelas a ões – 

as qualidades morais do agente não inter erem no “cálculo” da moralidade de uma a ão  

sendo então indi erente se o agente   generoso  interessado ou sádico  pois são as 

consequências do ato que são morais.  á uma dissocia ão entre a causa  o agente  e as 

consequências do ato. Assim  para o utilitarismo  dentro de circunst ncias di erentes um 

mesmo ato pode ser moral ou imoral  dependendo se suas consequências  orem  oas ou 

más. 

B)                       segundo  runo Salama  “não há uma de ini ão 

satis atória que a arque todas as inúmeras  ertentes do pragmatismo jur dico.  m ora 

possam ser encontradas linhas de con ergência  o pragmatismo dos socialistas  e e   

 a ermas e  ittgenstein   distinto do pragmatismo dos li erais Richard Rort  e Richard 

Posner.  ...  So  a perspecti a pragmática  o direito    undamentalmente um instrumento 

para a consecu ão de  ins sociais. Postula que o signi icado das coisas seja social  e não 

imanente  e que as reali a ões humanas de am ser apreciadas relati amente  s 

circunst ncias e a aliadas tam  m por suas consequências.”  SA A A        p.3   

Cotejando o contexto geral de racionalidade econômica de maximi a ão da 

rique a  maximi a ão racional  com o menor gasto poss  el  o jeti a-se  neste artigo  

analisar a  ersão geral estrutural do consequencialismo  ou seja  so  a lógica de que uma 

determinada decisão ou a ão   consequencialista se pondera e  alori a pre iamente os 

e eitos relati os  quele agir. 
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3.3 Consequencialismo no direito brasileiro 

 

A preocupa ão de contextuali ar e de  uscar a melhor produ ão de resultados 

decorrentes da interpreta ão da norma são diretri es há muito  ixadas pelo ordenamento 

jur dico pátrio  como se o ser a dos termos da  ei de  ntrodu ão  s Normas do  ireito 

 rasileiro  “  N  ” - Decreto-Lei n  4. 5    4    “Art. 5  Na aplica ão da lei  o jui  

atenderá aos  ins sociais a que ela se dirige e  s exigências do  em comum.” 

 uestões “extrajur dicas”  de ordem econômica  pol tica ou social   por m 

indissociá eis da  ida em sociedade  autori am que a Suprema Corte promo a o exame 

de demanda que lhe tenha sido dirigida  podendo dela não conhecer se entender por 

irrele antes as e entuais repercussões da decisão recorrida  repercussão geral do recurso 

extraordinário      do art.  . 35 do Código de Processo Civil1). 

 am  m so  o prisma decisional  o art. 4 2 da lei n   .43       autori a ao 

Presidente do respecti o  ri unal decretar a suspensão de tutelas de urgência concedidas 

em  ace do poder pú lico  não apenas por moti os de ordem jur dica  mas por questões de 

rele ante interesse coleti o. No mesmo sentido  a  ei do  andado de Seguran a  n  

12.016/2009), no art. 15, caput3. 

 mportant ssimo expoente   a  ei n   .          principalmente no art.     em 

que pre ê a modula ão dos e eitos da declara ão de inconstitucionalidade  gri ou-se):  

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo 
em vista                                                                  
poderá o supremo tri unal  ederal  por maioria de dois ter os de seus mem ros  
restringir os e eitos daquela declara ão ou decidir que ela só tenha e icácia a 
partir de seu tr nsito em julgado ou de outro momento que  enha a ser  ixado. 

 

                                                      
1Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário 
quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 
§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do 
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do 
processo. 
2Art. 4° Compete ao Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 
suspender  em despacho  undamentado  a execu ão da liminar nas a ões mo idas contra o poder pú lico ou 
seus agentes  a requerimento do minist rio pú lico ou da pessoa jur dica de direito pú lico interessada  em 
caso de mani esto interesse pú lico ou de  lagrante ilegitimidade  e para e itar gra e lesão   ordem    
saúde    seguran a e   economia pú licas.   ri ou-se) 
3 Art.  5.  uando  a requerimento de pessoa jur dica de direito pú lico interessada ou do minist rio pú lico 
e para evitar grave lesão   ordem    saúde    seguran a e   economia pú licas  o presidente do tri unal ao 
qual cou er o conhecimento do respecti o recurso suspender  em decisão  undamentada  a execu ão da 
liminar e da senten a  dessa decisão ca erá agra o  sem e eito suspensi o  no pra o de 5  cinco  dias  que 
será le ado a julgamento na sessão seguinte   sua interposi ão.   ri ou-se). 
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Alteração recente, trazida pela Lei nº 13.655/2018, modificou a Lei de Introdução 

às normas do Direito Brasileiro (LINDB). Um dos dispositivos mais importantes relativos 

ao tema aqui tratado é o art. 20, in verbis  “Art. 20. Nas esferas administrativa, 

controladora e judicial,                                                                 

sejam consideradas as                                  .”(G  f  -se) 

O art. 20 do Decreto-Lei n  4. 5   de 4 de setem ro de   4     N    tem por 

 inalidade re or ar a ideia de responsa ilidade decisória estatal diante da incidência de 

normas jur dicas indeterminadas  as quais sa idamente admitem di ersas hipóteses 

interpretati as e  portanto  mais de uma solu ão. 

Sobre tal dispositivo há críticos. A Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho (Anamatra) ingressou, em julho de 2018, com Ação direta de 

Inconstitucionalidade (ADI nº 6146), impugnando os artigos 20 a 23 da LINDB, 

incluídos pela Lei 13.655/2018. 

A petição inicial argumenta que os referidos dispositivos exigem do magistrado 

“um ju  o de  uturologia”  al m de a rontarem os princ pios constitucionais da separa ão 

dos Poderes e do contraditório. “Ao impor ao jui  exerc cio de um ju  o de  uturologia 

(dizer de consequências da decisão e alternativas não adotadas), a norma transforma o 

jui  em um consultor ou parecerista  deixando de lado sua  un ão única de julgador”. 

Lênio Streck (2011, p.325 ), em seu Verdade e Consenso, explica que:  

 

[...] para os adeptos do pragmatismo, não se deve conferir autoridade última a 
uma teoria, já que o objetivo crítico de raciocinar teoricamente não é chegar a 
abstrações praticáveis, mas, sim, explicitar pressuposições tácitas quando elas 
estão causando problemas práticos. Para o pragmatismo jurídico, teorias éticas 
ou morais operam sobre a formulação do Direito, mas, na maior parte das 
vezes (ou, ao menos, frequentemente), a porção mais importante de uma 
legisla ão   a pre isão “exceto em caso em que  atores preponderantes 
prescre am o contrário”.. 

 

De outro lado, há autores como Carlos Ari Sundfeld, Adilson de Abreu Dallari, 

Maria Sylvia Di Pietro, Odete Medauar, Marçal Justen Filho, Gustavo Binembojm (2018, 

grifou-se), dentre outros que, em parecer conjunto, entendem:  

 

                                                                              
                  f                                                       
                    .                                                   
                                                           .            
                                                                         
                               ”  
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 .4          ã  “     q ê                       ã ” 

 

A expressão “consequências práticas da decisão”    em ampla. No entanto  indica 

que a principal inten ão do legislador  oi a de impor a exigência de que o julgador 

considere  principalmente  as consequências econômicas da decisão pro erida. 

Rafael Carvalho Rezende de Oliveira (2014, p. 31) conceitua a Análise 

Econômica do Direito: 

 

 e acordo com a análise econômica do direito  A     a economia  
especialmente a microeconomia, deve ser utilizada para resolver problemas 
legais, e, por outro lado, o direito acaba por influenciar a economia. Por esta 
ra ão  as normas jur dicas serão e icientes na medida em que  orem  ormuladas 
e aplicadas le ando em considera ão as respecti as consequências econômicas. 

 

Portanto  em tese  pela aplica ão do art.    da   N    o jui  poderia deixar de 

condenar o estado a  ornecer a um doente gra e determinado tratamento m dico de alto 

custo so  o argumento de que os recursos alocados para  a er  rente a essa despesa  ariam 

 alta para custear o tratamento de centenas de outras pessoas  “consequências práticas da 

decisão” . 

 m       o Presidente da Repú lica editou o decreto n   . 3       que 

regulamenta os arts. 20 a 30 da LINDB, inseridos pela lei no 13.655/2018.  

 sta regulamenta ão assume grande import ncia porque os arts.    a 3  da 

  N   são repletos de conceitos a stratos ou que  oram ainda pouco tra alhados pela 

doutrina  de  orma que o decreto será o ponto de partida para a aplica ão das ino a ões 

tra idas pela lei no  3. 55       ao menos em  m ito  ederal.  ide artigo 3  e 

parágrafos4 do referido Decreto. 

 sses conceitos expostos no re erido artigo  e.g.  “necessidade” e “adequa ão” 

 oram emprestados da explica ão que a doutrina dá a respeito do princ pio da 

proporcionalidade, principalmente nas lições de Robert Alexy. (ALEXY, 2017, p.116-

120) 

                                                      
4 Art. 3 . A decisão que se  asear exclusi amente em  alores jur dicos a stratos o ser ará o disposto no art. 
2º e as consequências práticas da decisão.      Para  ins do disposto neste decreto  consideram-se  alores 
jur dicos a stratos aqueles pre istos em normas jur dicas com alto grau de indetermina ão e a stra ão. 
     Na indica ão das consequências práticas da decisão  o decisor apresentará apenas aquelas 
consequências práticas que  no exerc cio diligente de sua atua ão  consiga  islum rar diante dos  atos e 
 undamentos de m rito e jur dicos. 
3  A moti a ão demonstrará a necessidade e a adequa ão da medida imposta  inclusi e consideradas as 
poss  eis alternati as e o ser ados os crit rios de adequa ão  proporcionalidade e de razoabilidade. 
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 e acordo com essa t cnica  o princ pio da proporcionalidade di ide-se em três 

su princ pios  

A  Su princ pio da Adequa ão  no qual de e ser analisado se a medida adotada   

idônea  capa   para atingir o o jeti o almejado  

B) Subprinc pio da Necessidade  consiste na análise se há meios menos gra osos 

para implementar aquela medida; e  

C  Su princ pio da Proporcionalidade em sentido estrito  representa a análise do 

custo- ene  cio da pro idência pretendida  para se determinar se o que se ganha   mais 

valioso do que aquilo que se perde. 

Portanto, denota-se que o Decreto intenta normatizar a técnica da ponderação de 

princípios de Robert Alexy, que já é muito aplicada pela doutrina e jurisprudência.  

 

3.5 Consequencialismo na Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

 

Com rela ão   aplica ão de argumentos consequencialistas ou pragmáticos nas 

decisões dos tri unais superiores  denota-se plêiade de acórdãos  os quais  elenca-se, 

discricionariamente, apenas alguns. 

I) STJ - Recurso Especial no 1.648.305/RS   ersa a so re a extensão do aux lio 

acompanhante  pre isto no art. 45 da lei n.  .  3      para os segurados aposentados por 

in alide    s demais esp cies de aposentadoria do regime geral da pre idência social  nos 

termos do voto do relator. 

Argumenta ão do  oto  encedor  a  princ pio da dignidade da pessoa humana     

princ pio da isonomia  c  princ pio da  eda ão   prote ão insu iciente de direito 

 undamental  d   ene  cio de caráter assistencial  não se enquadra na regra da 

contrapartida  e   rasil signatário da cidpd n        que  oi admitida com status de 

emenda constitucional. 

Argumenta ão do  oto  encido  a  ausência de pre isão legal.   Poder  udiciário 

não pode se su stituir ao  egislati o     não há caráter assistencial no adicional de  5   

portanto necessário indicar a  onte de custeio   5  do art.   5 da C    c  princ pio da 

seleti idade  art.   4  parágra o único      c     - atendimento pela necessidade) e a 

necessidade de preser a ão do equil  rio  inanceiro e atuarial da pre idência social  de 

caráter contri uti o  art.      C    d  estimati a de aumento do d  icit da pre idência 

social em R$ 456.509.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e nove 
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mil reais) apenas considerando-se os benefícios concedidos entre 2015 e 2017. 

II) STJ - Eresp 1141788/RS, min. Rel.  oão  tá io de Noronha  julgado em 

            menor so  guarda para  ins pre idenciários. Ao menor so  guarda de e ser 

assegurado o direito ao bene  cio da pensão por morte mesmo se o  alecimento se deu 

após a modi ica ão legislati a promo ida pela lei no  .5      na lei no  .  3   .   art. 

33    3o do eca de e pre alecer so re a modi ica ão legislati a promo ida na lei geral da 

pre idência social  em homenagem ao princ pio da prote ão integral e pre erência da 

crian a e do adolescente  art.     da C     . 

III) STF - RE nº 574706, julgado em outubro de 2017  A corte reconheceu a 

inconstitucionalidade da inclusão do  C S na  ase de cálculo do P S e da C   NS. 

 rata-se do de ate tra ado no recurso extraordinário no 5 4.     cuja discussão jur dica 

se desenrola por quase duas d cadas. Con orme dados di ulgados  ia peti ão pela A    

o  isco deixará de arrecadar mais de R      ilhões anuais com a exclusão do  C S da 

 ase de cálculo do P S e da C   NS. Al m disso  terá que de ol er entre R       ilhões 

e R   5   ilhões. A P R concordou com a modula ão dos e eitos ex nunc. Nos termos 

da mani esta ão da procuradoria  a modula ão de e eitos se justi ica especialmente   lu  

dos impactos  iscais que uma decisão a rangente  que assegurasse a restitui ão a todos os 

contri uintes  causaria.  estaca  ainda  a “atual e notória crise econômica pela qual passa 

o pa s” como dado agra ante ao cenário de e icácia retrospecti a da decisão. 

 

4 ASPECTOS DOGMÁTICOS DO CONSEQUENCIALISMO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 runo Salama e  ariana Pargendler em “ ireito e Consequência no  rasil  em 

 usca de um discurso so re o m todo” tra em aspectos interessantes so re a crescente 

produ ão doutrinária e pesquisa no  rasil en ol endo o consequencialismo. 

(PARGENDLER; SALAMA, 2013, p.95-144) 

Para os autores  a paulatina ado ão de no os m todos de pesquisa jur dica liga-se 

  trans orma ão no modo de aplica ão do direito. A utili a ão de argumentos 

consequencialistas em ju  o  em particular    hoje cada  e  mais um aspecto necessário 

do percurso retórico para a interpreta ão e aplica ão das normas jur dicas. 

 ssa hipótese se di ide e justi ica-se em ra ão de três aspectos   i  um ligado aos 

seus  etores   ii  outro ligado   sua  enomenologia jur dica  e  iii  um terceiro ligado aos 
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seus limites. 

Vetores  a paulatina mudan a no m todo da produ ão acadêmica explica-se por 

fatores decorrentes da pro unda trans orma ão e amplia ão do  enômeno jur dico no 

último s culo. A transi ão de um estado li eral a um estado democrático regulatório  

aliada   concomitante trans orma ão na teoria e prática jur dicas — de um modelo 

 ormalista e  aseado em regras a um modelo a erto e  aseado em princ pios —   i eram 

crescer entre nós a demanda por estudos cient  icos aptos a em asar argumentos 

consequencialistas; 

                        pondera ões so re as pro á eis consequências  áticas 

de determinadas normas jur dicas — antes consideradas dados extrajur dicos que 

interessariam somente a áreas correlatas  sociologia  economia  psicologia etc.  — hoje 

se  a em cada  e  mais presentes na interpreta ão do direito no  rasil.  s autores 

atri uem isso principalmente “porque o caráter teleológico dos princ pios jur dicos exige  

para a sua melhor aplica ão  ju  os so re a adequa ão entre meios e  ins — ju  os estes 

que necessariamente dependem de ila ões so re os e eitos concretos de um ou outro 

regime jur dico. Assim  a própria incidência normati a dependerá intimamente de suas 

pro á eis consequências  uturas.” 

Limites  apesar do recurso   discussão das consequências  su sistirá o papel do 

jurista como  ormulador de doutrina como não ciência.  s autores justi icam a 

necessidade de o sistema jur dico extrair legitimidade de si próprio e continuar a 

aplica ão principiológica  ainda que es arre na racionalidade econômica  por dois 

motivos (i) a incerte a radical so re o  uncionamento do mundo  no que se incluem as 

consequências concretas de di erentes normas jur dicas  e  ii  a conhecid ssima 

“guilhotina de  ume”  de acordo com a qual não se pode dedu ir o que “de e ser” com 

base em uma proposi ão so re o que “ ” . 

 m resumo  a cienti i a ão da pesquisa em direito não pode su stituir o ju  o de 

pondera ão não cient  ica  logo  dogmática e propriamente doutrinária  do jurista — tal 

como  aliás  a progressi a cienti i a ão da produ ão acadêmica em economia não te e o 

condão de erradicar a doutrina econômica naquela disciplina. Re ol e-se ao dito por 

Amartya Sen no capítulo segundo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que a racionalidade econômica é vetor utilizado, de forma pré-

concebida ou não, pelos Tribunais Pátrios, os quais assim o fazem alicerçados no espectro 

de livre convencimento motivado.  

Pode-se afirmar que, embora de modo não tão ostensivo, o Ordenamento Jurídico 

Pátrio admite a adoção de técnica decisional que não se resuma à mera aplicação da 

norma legislada ao caso concreto, na forma de uma subsunção autômata, mas que se 

oriente para uma apreciação mais acurada, na qual se considerem não só os fins sociais 

visados pela legislação, mas também os potenciais efeitos da deliberação sobre as 

diversas esferas de interesse – jurídicos ou não – que gravitam em torno do caso 

examinado. 

Como indicado no art.    da   N    uma decisão judicial  quando lastreada em 

 alores jur dicos a stratos  de erá considerar suas poss  eis consequências práticas. No 

entanto  de acordo com  runo Salama e do que se in ere do dito por Amart a Sen  tal 

cotejo não retira a possi ilidade de um “ju  o de pondera ão não cient  ico” decorrente da 

aplica ão de princ pios de alta a stra ão. Como se o ser ou nos acórdãos indicados  a 

dialeticidade no de ate nos  ri unais  impõe a exposi ão do máximo de  undamenta ão 

poss  el  so  di erentes aspectos de di erentes áreas do conhecimento  inclusi e a 

racionalidade econômica  mas  ao  im e ao ca o  enquanto não hou er restri ão legal  a 

 alora ão do peso de cada argumento continua atrelada ao  agistrado. 
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PELA LEI Nº 13.954, DE 16 DEZEMBRO DE 2019 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Do Projeto de Lei nº 1.645, de 2019, à Lei nº 13.954, de 16 
de dezembro de 2019; 3. Da manutenção e importância do Sistema de Proteção Social 
dos Militares das Forças Armadas; 4. Do futuro da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 
2019; 5. Considerações finais; 6. Referências bibliográficas. 
 
RESUMO: 
A atividade militar é de suma importância para a segurança do país, motivo pelo qual a 
proteção conferida aos militares diverge da ofertada aos servidores públicos civis e aos 
trabalhadores da iniciativa privada. Não obstante, ao longo dos anos, diversas alterações 
foram introduzidas na legislação pátria no que tange a carreira militar e ao Sistema de 
Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, sendo a mais recente imprimida em 
dezembro de 2019. Este estudo tem por objetivo contextualizar as principais mudanças 
imprimidas pela Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, destacando as críticas que já 
são tecidas à reestruturação da carreira militar.  Para tanto, aborda-se os principais pontos 
do Projeto de Lei nº 1.645, de 2019, que culminou na aprovação da Lei Ordinária nº 
13.954/2019, ressaltando os argumentos e justificativas dos autores da proposição 
legislativa. Apresenta-se um breve histórico do sistema de proteção dos militares, para 
assim compreender a importância de normas específicas a tutelar os militares das Forças 
Armadas. Averíguam-se as principais críticas à reestruturação da carreira militar e as 
possíveis discussões que serão travadas junto ao Governo Federal para sanar eventuais 
distorções. Resta evidente que o Estado busca, com a reestruturação da carreira militar, 
proporcionar não apenas a valorização da categoria, refletindo as premissas da Lei nº 
13.954 / 2019 na legislação estadual que regulamentará, possivelmente, os militares 
estaduais e corpos de bombeiros militares, mas também uma reestruturação econômico-
financeira, proporcionando maior sustentabilidade ao sistema. 
  
Palavras-chave: Militares. Forças Armadas. Carreira. Reestruturação. Sistema de 
Proteção. 
 
ABSTRACT: 
Military activity is of paramount importance to the security of the country, which is why 
the protection afforded to the military differs from that offered to civil servants and 
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private sector workers. However, over the years, several changes have been introduced in 
the national legislation regarding the military career and the Social Protection System of 
the Armed Forces Military Personnel, the most recent being printed in December 2019. 
This study aims to contextualize the main changes printed by Law No. 13.954, of 
December 16, 2019, highlighting the criticisms that are already made to the restructuring 
of the military career. To this end, the main points of Bill No. 1.645 of 2019 are 
addressed, which culminated in the approval of Ordinary Law No. 13.954 / 2019, 
highlighting the arguments and justifications of the authors of the legislative proposal. A 
brief historical foreshortening of the military's protection system is presented, in order to 
understand the importance of specific rules to protect the military of the Armed Forces. 
The main criticisms of the restructuring of the military career and the possible discussions 
that will be held with the Federal Government to address possible distortions are 
investigated. It remains evident that the State seeks, with the restructuring of the military 
career, to provide not only the valorization of the category, reflecting the premises of 
Law nº 13.954 / 2019 in the state legislation that will possibly regulate the state military 
and military fire departments, but also an economic-financial restructuring, providing 
greater sustainability to the system. 
  
Key words: Military. Armed forces. Career. Restructuring. Protection System. 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

A Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, altera o Estatuto dos Militares e 

outros diplomas legais com vistas à reestruturação da carreira militar e dispor sobre o 

Sistema de Proteção Social dos Militares, dentre outras providências. Trata-se de diploma 

legal em vigor há pouco tempo, sendo ainda escassos os estudos sobre seus reflexos e 

efetividade das alterações imprimidas. 

O supracitado diploma legal tratou de diversas mudanças na carreira militar, a 

exemplo do tempo para que o militar alcance a inatividade, antes de 30 anos, que após a 

entrada em vigor da lei em comento subiu para 35 anos de atividade. Contudo, não foi 

estabelecida idade mínima para que o militar passe para a reserva recebendo 

remuneração, tendo a lei tratado, ainda, de regra de transição para aqueles que se 

encontram na ativa, que deverão cumprir um pedágio. 

Outra questão alcançada pela Lei nº 13.954/2019 é o reajuste de alguns adicionais 

militares, que deverá ser anual até o ano de 2023, buscando a atualização dos valores, 

além de alcançar, quanto às contribuições previdenciárias, os pensionistas, até então 

isentos pela legislação. 

Não se pretende, com este breve estudo, esgotar a análise de todas as alterações 

introduzidas pela Lei nº 13.954/2019. O que se busca, na verdade, é contextualizar as 

principais mudanças, destacando as críticas que já são tecidas à reestruturação da carreira 
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militar. 

Destarte, a pesquisa adota, como método de abordagem, o qualitativo e, como 

método de procedimento, o descritivo, pautando-se no levantamento bibliográfico, pois se 

busca na legislação, artigos e doutrina elementos para a compreensão do tema. 

 

2 DO PROJETO DE LEI Nº 1.645, DE 2019, À LEI Nº 13.954, DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2019 

 

Anote-se que a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, é fruto do Projeto de 

Lei nº 1.654, de 2019, de autoria do Ministro de Estado e Defesa, Fernando Azevedo e 

Silva, e do Ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, apresentado à 

Câmara dos Deputados em março daquele ano. 

O Projeto de Lei supracitado foi submetido ao Presidente da República em 20 de 

março de 2019, buscando, como expõem os seus autores, a reestruturação da carreira dos 

militares e o consequente aperfeiçoamento da legislação aplicável aos militares das 

Forças Armadas (BRASIL, 2019a). 

Extrai-se, ainda, da justificativa do Projeto de Lei nº 1.654, de 2019, que a 

proposição legislativa levou em consideração a evolução da Política de Pessoal Militar e 

também a conjuntura política e econômica, já que os diplomas legais que 

regulamentavam a carreira militar se encontravam desatualizadas, já que editadas em um 

momento histórico consideravelmente distinto do atual (BRASIL, 2019a).  

Da análise da justificativa observam-se, de plano, os pontos alcançados pela 

alteração legislativa, como o tempo para que o militar passe à inatividade remunerada 

que, como já apontado alhures, deixou de ser de 30 anos para se exigir 35 anos de 

atividade militar, proporcionando, a um só tempo, que os militares das Forças Armadas 

“[...] se amolde   realidade socioeconômica do Pa s e contribua para o êxito das medidas 

de ajuste econômico em curso”   RAS        a .  

Considerando a elevação do prazo para que o militar alcance a inatividade 

remunerada, o Projeto de Lei em comento propôs também ajuste das idades para 

transferência à reserva remunerada, vista pelos autores da proposição legislativa como 

instrumento para regulamentar o fluxo de carreira imprescindível à renovação dos 

quadros de oficiais e praças, sem ignorar a necessidade de adequação das idades limites 

para permanência na reserva e consequente aplicação das reformas que foram propostas 
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(BRASIL, 2019a). 

Outra preocupação dos autores do Projeto de Lei foi o estabelecimento de um 

prazo mínimo de exercício na atividade militar, no âmbito das Forças Armadas. Tal 

medida visa assegurar o retorno do investimento do Estado na capacitação dos militares, 

principalmente porque a carreira exige constante aperfeiçoamento (BRASIL, 2019a). 

Logo, os investimentos do Estado são constantes e, por conseguinte, devem ser 

resguardados. 

Para justificar tal mudança os autores do Projeto de Lei destacam que quando veio 

a lume a Lei nº 6.880, de 09 de dezembro de 1980 – Estatuto dos Militares, o efetivo de 

oficiais e praças temporários no âmbito das Forças Armadas era pequeno, ou seja, os 

impactos na Administração Pública também não eram relevantes para o Estado. Porém, 

na atualidade, é evidente a preocupação das Forças Armadas em reduzir o número de 

militares de carreira e, consequentemente, o aumento de militares temporários (BRASIL, 

2019a). Tal prática, portanto, justifica alterações na disciplina destes militares, haja vista 

os gastos que o Estado tem para formação e capacitação. 

Outro ponto importante, já apresentado pelos autores do Projeto de Lei, diz 

respeito à definição de um Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. 

 ste Sistema nada mais   que um “conjunto de a ões  direitos e ser i os que  isam 

amparar e assegurar a dignidade dos militares e seus dependentes”   RAS        a . Por 

isso, já em sua justificativa o Projeto de Lei ressalta que não se pode confundir o Sistema 

de Proteção Social com o Regime de Previdência Social, dadas as suas peculiaridades.  

Também houve a preocupação, por parte dos autores do Projeto de Lei em 

comento, em estabelecer instrumentos voltados ao gerenciamento de riscos e a 

minimização de eventuais fraudes na reforma dos militares, sejam temporários, sejam de 

carreira. Trata-se de convocações para revisão das condições que ensejaram a reforma, o 

que exige uma reestruturação da gestão federal, mas que, segundo os Ministros da Defesa 

e  conomia  são  erramentas capa es de “mitigar e entuais des ios e má destina ão dos 

recursos”   RAS        a . 

Além de alterar o Estatuto dos Militares, como já apontado alhures, o Projeto de 

Lei também propôs a alteração da Lei nº 3.765, de 04 de maio de 1960. Tal diploma legal 

dispõe sobre as Pensões Militares. As alterações, neste ponto, objetivam universalizar a 

contribuição para o custeio da pensão. Por isso, propôs a inserção dos pensionistas no 

financiamento, além da adequação de alíquotas e definição de encargos de natureza 



28 
 

 
Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 1, jan./fev. 2020.  

ISSN 2595-1408 

assistencial – médico-hospitalar e social, que são prestadas, como sabido, aos 

dependentes do militar falecido (BRASIL, 2019a). Mais uma vez se percebe a 

preocupação com os custos, para o Estado, da manutenção não apenas dos militares da 

reserva, mas também dos dependentes. 

Segundo o Projeto de Lei, as alíquotas de contribuição dos ativos e inativos, para 

o pagamento de pensões militares, passarão de 7,5 % para 10,5%; e os pensionistas 

passarão a recolher, a partir do ano de 2021, pelo menos 10,5%, sendo que a alíquota 

chegará a 13% em se tratando de filhas pensionistas vitalícias não inválidas (BRASIL, 

2019b). Vale lembrar que até a aprovação da Lei nº 13.954/2019 os pensionistas eram 

isentos de qualquer contribuição previdenciária. 

Outro diploma alcançado pela proposição legislativa em comento é a Lei nº 4.375, 

de 17 de agosto de 1964, que dispõe sobre o serviço militar. Nesse ponto as alterações 

propostas são para definir requisitos para o ingresso de voluntários no âmbito do serviço 

militar, em qualquer época do ano, buscando tornar mais seguro o processo de 

substituição dos militares temporários no âmbito das Forças Armadas (BRASIL, 2019a). 

Além dos diplomas legais acima citados, o Projeto de Lei também propôs 

alteração na Lei nº 5.821, de 10 de novembro de 1972, que dispõe sobre a promoção dos 

oficiais da ativa das Forças Armadas (BRASIL, 2019a). Nesse contexto, a priorização de 

critérios pautados no mérito são apresentados pelos autores da proposição legislativa. 

Ainda, ressaltam os Ministros da Defesa e da Economia que para a valorização 

dos militares é imperiosa a reformulação do adicional de habilitação, adequação de ajudas 

de custo e estabelecimento de um adicional para a disponibilidade militar, estabelecendo 

uma verdadeira política pública do Estado para os militares das Forças Armadas 

(BRASIL, 2019a). 

Sobre o adicional de disponibilidade militar, o Relatório de Acompanhamento 

Fiscal (2019, online) esclarece: 

 

O adicional de disponibilidade consiste na parcela remuneratória mensal 
devida ao militar, inerente à disponibilidade permanente e à dedicação 
exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. O adicional passa a valer 
em 2020 e equivale a um percentual incidente sobre o soldo. Esse percentual é 
crescente conforme os postos ou graduações da hierarquia militar, podendo 
variar de 5% a 41%. 

 

Outro ponto levado em consideração pelos autores do Projeto de Lei é a 

interpretação dúbia de dispositivos da Medida Provisória 2.215-10, de 31 de agosto de 
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2001, que tratou da reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas de 

forma parcial, confusa, causando insegurança jurídica (BRASIL, 2019a). Logo, 

reformular dispositivos alterados pela citada Medida Provisória é uma forma de sanar a 

insegurança causada pela atividade legislativa. 

O Projeto de Lei não poderia deixar de tratar das regras de transição. Assim, 

propôs que os militares que já possuíam 30 (trinta) anos ou mais de serviço, na data da 

edição da lei, mantivessem seus direitos assegurados pela legislação até então vigente, 

consagrando o direito adquirido. Porém, aqueles que contam com menos de 30 (trinta) 

anos de serviços deverão cumprir um pedágio para alcançar a inatividade remunerada, 

qual seja, 17% por cada ano remanescente (BRASIL, 2019a).  

 

Assim, por exemplo, um militar que tenha dezoito anos de serviço ativo 
quando da aprovação da proposta terá que cumprir o tempo mínimo de 32 anos 
de atividade para inativação voluntária: 18 anos (tempo em atividade), mais 12 
anos (tempo faltante para completar 30 anos), mais dois anos (pedágio de 17%) 
(RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL, 2019, online). 

 

Vale destacar que as regras de transição para os militares das Forças Armadas é 

mais branda que a proposta pela Emenda Constitucional nº 06/2019. Mais uma vez, como 

enfatiza o Relatório de Acompanhamento Fiscal (2019, online), a disciplina e 

reestruturação da carreira militar, no âmbito das Forças Armadas, foi menos invasiva que 

a ocorrida para os servidores públicos civis e trabalhadores da iniciativa privada: 

 

Na PEC nº 6, de 2019, é definida uma regra de transição para os segurados do 
regime geral. Neste caso, porém, o benefício é concedido apenas a quem tiver 
pelo menos 33 anos de contribuição se homem e 28 anos se mulher, na data da 
promulgação da PEC. Estando nessa situação, devem cumprir o pedágio de 
50% do tempo que falta para completar os 35 anos, se homem, e 30 anos, se 
mulher. A regra de transição dos militares, como visto, alcança todos os que 
estiverem na ativa na publicação da nova regra e, portanto, resulta em pedágio 
menor (17%) (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL, 2019, 
online). 

 

Buscando efetivamente reestruturar a carreira militar, o Projeto de Lei estabeleceu 

que tanto os militares ativos como os inativos, de carreira ou temporários, assim como 

dependentes e pensionistas, sejam alcançados pelas mudanças (BRASIL, 2019a). 

Os Ministros, autores do Projeto de Lei, não ignoraram o impacto orçamentário, 

destacando que para o ano de 2019 não haveria despesa. Contudo, para o ano de 2020 

estimaram o montante de R$ 4,73 bilhões; para 2021, R$ 2,33 bilhões; e, por fim, para 
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2022, R$ 2.31 bilhões (BRASIL, 2019a). Tais gastos foram previstos para o Sistema de 

Proteção dos Militares das Forças Armadas e também para a reestruturação da carreira. 

Sobre a economia, o Governo Federal acredita que as regras propostas pelo 

Projeto de Lei nº 1.654, de 2019, além de proporcionar R$ 2,29 bilhões de superávit para 

a União, também espelharão as mudanças no âmbito das Polícias Militares e dos Corpos 

de Bombeiros dos Estados-Membros e Distrito Federal (BRASIL, 2019b). 

Por último, mas não menos importante, os autores do Projeto de Lei ressaltaram 

que a proposição legislativa é de grande relevância social, haja vista a dedicação 

exclusiva e a disponibilidade permanente do militar, sendo mister buscar medidas para a 

reestruturação e valorização da carreira, o que contribuirá para estimular a permanência 

no serviço militar, de profissionais qualificados (BRASIL, 2019a). 

Uma análise da tramitação do Projeto de Lei nº 1.654, de 2019, evidencia a sua 

rápida tramitação. Como dito, foi apresentado em 20 de março de 2019, tramitou sob 

regime de prioridade, observando o art. 151, inciso II, do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados, e foi sancionado em 16 de dezembro de 2019, após aprovação em 

Plenário do Senado no dia 04 daquele mesmo mês.  

Por fim, cumpre registrar que foram estabelecidos acordos no Senado Federal para 

aprovar o Projeto de Lei sem alterações, objetivando o não retorno da matéria à Câmara 

dos Deputados e, por conseguinte, a aprovação ainda no curso do ano de 2019. Logo, 

uma comissão formada pelo Ministro-Chefe da Secretaria do Governo, General Luiz 

Eduardo Ramos, representantes do Ministério da Defesa, Secretário Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Parlamentares, dentre outros, 

comprometeram-se a discutir, a partir do retorno das atividades legislativas no ano de 

2020, eventuais distorções, como se verá oportunamente. 

 

3 DA MANUTENÇÃO E IMPORTÂNCIA DO SISTEMA SOCIAL DOS 

MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS 

 

Parte da sociedade criticou, no curso da tramitação do Projeto de Lei que 

culminou na aprovação da Lei nº 13.954/2019, a preservação, no âmbito das Forças 

Armadas, do Sistema de Proteção dos Militares, haja vista a compreensão errônea de 

tratar-se de um favorecimento de determinada categoria em detrimento de toda a 

sociedade. Tal argumento, como enfatiza o Centro de Comunicação Social da Marinha 
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(2020, online), é comumente difundido pela mídia, que trabalha a problemática de forma 

bastante superficial.  

Há de se ressaltar que o sistema de proteção dos militares surgiu como uma forma 

de diferenciar essa categoria dos servidores públicos civis e dos trabalhadores da 

iniciativa privada. Aqueles são regidos, em sua grande maioria, por Regimes Próprios de 

Previdência, enquanto os trabalhadores da iniciativa privada são tutelados pelo Regime 

Geral de Previdência Social. Já os militares, como leciona Azevedo (2019, p. 15), estão 

sujeitos a um Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA), 

“que desconsideram as peculiaridades relacionadas não apenas  s caracter sticas 

estruturais do sistema, como também no que diz respeito à diversidade evolutiva de cada 

regime sistema”. 

Segundo Lopes (2018, p. 41): 

 

O SPSMFA, regime constitucional, que abrange a remuneração, a saúde e a 
assistência social tem por base o reconhecimento da sociedade brasileira para 
com as Forças Armadas, diante das limitações que são impostas aos seus 
integrantes, que também sofrem supressão de direitos e garantias comuns aos 
demais cidadãos brasileiros, propiciando, assim, as condições para o pleno 
exercício da carreira militar e o bom cumprimento da sua destinação 
constitucional.  

 

Anote-se, ainda, que embora a proteção social dos militares se confunda, do ponto 

de vista histórico, com o surgimento da tutela dos direitos dos servidores públicos civis, 

remetendo à ideia de um seguro social, desde o seu nascedouro apresenta características 

peculiares, que por sua vez se deve às peculiaridades da atividade exercida pelo militar 

das Forças Armadas. Por isso Azevedo (2019, p. 16) leciona que os Estados se viram 

compelidos a oferecer uma proteção especial aos militares, remetendo a República 

Romana  que se preocupou em esta elecer “prote ão social  queles que arriscavam a vida 

em prol da manuten ão e  principalmente  da expansão dos dom nios territoriais”.  

Na contemporaneidade a instituição de medidas voltadas à proteção específica dos 

militares é sentida com a emergência do Estado do Bem Estar Social, quando políticas de 

proteção aos trabalhadores ganharam relevo, embora tenha se expandido, no mundo 

ocidental, a partir do século XVIII. Por exemplo, nos Estados Unidos da América foram 

estabelecidas pensões aos militares no ano de 1776, logo após a declaração da 

independência, embora as colônias britânicas já tutelassem a concessão de pensões aos 

seus soldados desde 1636 (AZEVEDO, 2019, p. 18). 
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Azevedo (2019, p. 19) chama a atenção, ainda, para o fato de que muitos países 

conferiram tutela protetiva aos militares antes de fazê-lo a outras categorias, a exemplo 

da França, que reconheceu três séculos antes a proteção aos militares se comparados aos 

demais trabalhadores, que tiveram seus direitos reconhecidos, no que tange a proteção 

social, de forma efetiva, apenas a partir da primeira metade do século XIX. 

No Brasil, a proteção social conferida aos trabalhadores, de forma geral, ganhou 

força a partir do Governo Vargas, na década de 1930, quando se estabeleceu uma 

estrutura mais abrangente a todo o sistema previdenciário no País. Contudo, a proteção 

aos militares remete ainda ao século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal 

e foi editado o Alvará de 16 de dezembro de 1790, que tratava, em apertada síntese, da 

reestruturação remuneratória do Exército de Portugal e de benefícios derivados da 

reforma, aproximando do que se tutela quanto à inatividade remunerada na atualidade 

(AZEVEDO, 2019, p. 20). 

Ainda no século XVIII, mais precisamente em 1895, foi editada norma para a 

proteção dos familiares dos militares, por meio do Alvará que instituiu o Plano de 

Montepio Militar dos Oficiais do Corpo da Marinha, legislação que, segundo Azevedo 

(2019, p. 22), antecedeu a atual Pensão Militar.  

De acordo com Lopes (2018, p. 42-43), com origem na legislação portuguesa, a 

proteção dos militares foi regulamentada gradativamente no Brasil, sempre de forma 

separada do regime previdenciário dos demais trabalhadores, seguindo a tendência 

internacional e observando as peculiaridades da atividade exercida pelo militar, estando o 

Sistema de Proteção dos Militares das Forças Armadas regulamentado em diversos 

diplomas legais, alguns anteriores à Constituição Federal de 1988, mas que foram por ela 

recepcionados. 

Desde então, vários foram os diplomas legais editados para tratar da proteção 

social aos militares. E embora tenha evoluído sobremaneira com o passar dos tempos, a 

preocupação estatal em assegurar direitos e proteção aos militares é sentida ainda na 

atualidade, com a manutenção de um Sistema de Proteção próprio e específico. 

Em defesa da manutenção do Sistema em comento, o Centro de Comunicação 

Social da Marinha (2020, online) destacou que há uma preocupação em proporcionar 

segurança ao País, já que os militares, ao contrário de outras classes, não são amparados 

pelos direitos trabalhistas e remuneratórios que alcançam grande parte da sociedade.  

Azevedo (2019, p. 14) enfatiza que o Brasil segue a tendência mundial de 
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estabelecer regramento próprio para a transferência de militares à inatividade remunerada 

e também para a concessão de benefícios decorrentes da inatividade, ou seja, há um 

regramento que se afasta daquele aplicável aos trabalhadores de outras categorias 

profissionais. 

Destarte, é de suma importância que o militar e sua família estejam efetivamente 

protegidos legal e socialmente. 

 

4 DO FUTURO DA LEI Nº 13.954, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Como apontado anteriormente, a Lei nº 13.954 foi publicada em 17 de dezembro 

de 2019. Logo, está em vigor a pouco tempo, sendo ainda incipientes os comentários, 

análises e debates sobre o tema. Contudo, não se pode negar que alguns pontos alterados 

pelo diploma legal são objeto de controversas e críticas, a exemplo do adicional de 

habilitação a ser incorporado ao soldo. Tal adicional visa beneficiar os militares com 

maior número de cursos em seus currículos (VASCONCELLOS, 2020, online). 

Segundo Vasconcellos (2020, online), o adicional é objeto de críticas de 

representantes de associação de graduados (soldados, cabos, sargentos e suboficiais) da 

reserva das Forças Armadas. Por isso a associação pretende apresentar proposta 

legislativa para corrigir o que chamam de distorções na reestruturação da carreira e 

reforma do sistema de proteção. 

Não é demais ressaltar que ainda no curso da tramitação do Projeto de Lei nº 

1.645, de 2019, restou estabelecido que questões pontuais seriam discutidas a partir de 

fevereiro de 2020, para sanar eventuais distorções na reestruturação da carreira militar, 

principalmente porque a matéria foi aprovada no Senado sem alterações, considerando o 

texto aprovado na Câmara dos Deputados, e sancionada pelo Presidente da República 

sem qualquer veto.  

 

A criação da comissão, que também contará com parlamentares, foi negociada 
por Izalci diretamente com o presidente Bolsonaro no início de dezembro de 
2019. Na época, o Senado analisava o projeto de reestruturação (PL 
1.645/2019), sofrendo pressão de associações de militares de baixas patentes 
— sargentos, cabos e soldados — que reclamavam que a proposta beneficia as 
cúpulas da carreira militar, negligenciando as patentes mais baixas (BRASIL, 
2020, online). 

 

Um dos pontos a ser debatido, como dito acima, é o adicional de habilitação, que 
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incorpora o soldo, beneficiando os militares com maior número de cursos em seus 

currículos. Vasconcellos (2020, online) ressalta que os críticos apontam que tal adicional 

beneficiária os ocupantes de postos a aspirante a oficial a general, já que tendem a ter um 

maior número de curso do que os graduados. E afirmam, ainda, que os militares que 

foram para a reserva entre os anos de 2001 e 2019 serão bastante prejudicados, já que a 

Medida Provisória 2215-10, de 2001, excluiu direitos como o anuênio e a garantia de 

passar à inatividade remunerada em um posto superior na hierarquia. 

De fato, a supracitada Medida Provisória sempre foi muito criticada, pois 

imprimiu uma reforma apenas na seara militar, conduzindo a uma defasagem. Logo, a 

reestruturação aprovada no Senado, no final de 2019, tende a corrigir as distorções de 

outrora. 

Além do adicional de habilitação, a associação também critica a instituição de 

contribuição previdenciária para os pensionistas dos militares. O principal argumento, 

ainda segundo Vasconcellos (2020, online), é a perda financeira em um momento da vida 

cujos gastos tendem a se elevar com a saúde, por exemplo. Logo, os pensionistas de 

níveis inferiores terão os vencimentos comprometidos com a inserção de contribuição 

previdenciária. 

Não obstante as críticas, há de se destacar que o Projeto de Lei, que culminou na 

reestruturação da carreira militar e do Sistema de Proteção dos Militares das Forças 

Armadas, ao contrário do que ocorreu com a Reforma da Previdência, implementada pela 

Emenda Constitucional nº 06/2019, tratou do escalonamento das alíquotas para o custeio 

das pensões militares, que passará, como já dito, de 7,5% para 10,5%. 

Ponto ressaltado pelo Relatório de Acompanhamento Fiscal (2019, online), é que 

a contribuição previdenciária dos militares se destina única e exclusivamente ao custeio 

das pensões, ou seja, não há participação do custeio dos proventos da inatividade: 

 

Na proposta, essa distinção fica mais clara: o Estatuto dos Militares passa a 
dispor de forma explícita que a remuneração dos ativos e inativos é encargo 
financeiro do Tesouro Nacional, ao passo que as pensões militares são 
custeadas com recursos provenientes da contribuição dos militares, de seus 
pensionistas e do Tesouro Nacional. Para os servidores civis, a previsão de que 
eles devem participar do custeio de suas aposentadorias e pensões existe desde 
1993. 

 

Desta feita, embora seja alvo de críticas a contribuição para o custeio das pensões, 

há de se reconhecer a importância financeira das alterações introduzidas, pois todos 
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passam a contribuir, desde os pensionistas, aspirantes, cadentes, alunos das escolas, 

dentre outros (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL, 2019, online). E a 

contribuição dos pensionistas é ressaltada como ponto importante no custeio do sistema: 

 

A Medida Provisória nº 2.215-10/2001 restringiu direitos até então previstos na 
Leis das Pensões Militares. Por outro lado, permitiu que os militares que 
estivessem na ativa optassem por manter os benefícios originais da Lei das 
Pensões mediante o pagamento de uma contribuição adicional de 1,5% sobre a 
remuneração. O principal benefício diz respeito ao rol de beneficiários, em 
especial a possibilidade de manter as filhas como beneficiárias de pensão 
independentemente de qualquer condição (idade, estado civil etc.). Para os não 
contribuintes, as filhas são beneficiárias somente até os 21 ou 24 anos, se 
estudante universitária (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FISCAL, 
2019, online). 

 

De todo o exposto, não há dúvidas que discussões tendem a ser travadas sobre as 

alterações legislativas recentes e a reestruturação da carreira militar e do Sistema de 

Proteção Social dos Militares. Não obstante, e em que pese as críticas, percebe-se a 

preocupação não apenas com a valorização dos militares, mas também com a 

sustentabilidade do sistema de proteção. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscou-se compreender, ao longo do presente estudo, as principais alterações 

imprimidas pela Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o 

Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, evidenciando, de plano, 

que ante a Reforma da Previdência, efetivada pela Emenda Constitucional nº 06, de 2019, 

a discussão quanto às alterações no sistema protetivo dos militares era iminente, o que se 

justifica até mesmo pela rápida tramitação do Projeto de Lei nº 1.645, de 2019. 

Constatou-se que para a aprovação do referido Projeto de Lei, contudo, foram 

estabelecidas parcerias e assegurada a rediscussão de pontos como a contribuição dos 

pensionistas e o adicional de habilitação. Portanto, acredita-se que nos próximos meses 

novas alterações sejam introduzidas no Estatuto dos Militares e outras normas legais para 

atender às reivindicações da categoria. 

Não obstante, resta clara a preocupação do Estado em manter um sistema 

protetivo específico aos militares, considerando as peculiaridades da carreira, sem, 

contudo, ignorar a necessidade de reestruturação, o que proporciona, a um só tempo, a 
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valorização dos militares e  o consequente incentivo à permanência nos cargos, bem 

como a sustentabilidade do sistema, o que se evidencia pela majoração das alíquotas de 

contribuição dos militares ativos e inativos, e também pela inserção da contribuição para 

os pensionistas.  
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Diferenciação de conceitos; 3. A crise na Venezuela; 4. A 
competência do Brasil; 5. O choque social; 6. Considerações finais; 7. Referências 
Bibliográficas. 
 
RESUMO 
O presente trabalho visa traçar paralelos entre o Direito Internacional e suas nuances 
acerca dos Direitos Humanos, e os princípios constitucionais presentes na Constituição 
Federal de 1988, os quais são garantias fundamentais atinentes aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no Brasil. Também traça paralelos com relação ao comportamento 
da população brasileira frente à crise humanitária observada na Venezuela, bem como o 
choque cultural entre as sociedades ora apresentadas.  
 
Palavras-chave: Direito Internacional. Direitos Humanos. Garantias Fundamentais. 
Migrações Forçadas.  
 
RESUMEN 
Este documento tiene como objetivo establecer paralelismos entre el derecho 
internacional y sus matices sobre los derechos humanos, y los principios constitucionales 
presentes en la Constitución Federal de 1988, que son garantías fundamentales para los 
brasileños y los extranjeros que viven en Brasil. También traza paralelos com respecto al 
comportamiento de la población brasileña frente a la crisis humanitaria observada en 
Venezuela, así como el choque cultural entre las sociedades presentadas aquí. 
 
Palabras-clave: Derecho Internacional. Derechos Humanos. Garantías Fundamentales. 
Desplazamientos forzados.  
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Todo homem, ao nascer, inicia uma fase de construção de sua personalidade. E 

aqui não falamos sobre personalidade jurídica, que se define como a capacidade de 

perceber deveres e agregar direitos, mas o conjunto de normas que regem seu convívio 

social e pessoal, passando a fomentar um círculo com algumas delimitações de fácil 
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observação. 

Num contexto amplo, essa formação de personalidade passa pelo conhecimento do 

meio em que está inserido. A sociedade que o cerca, as pessoas e coisas ao seu redor, 

comprometerão todo o desenvolvimento do ser humano, inserido em qualquer ambiente.  

O fato é que há casos em que se faz necessária uma mudança de ambiente, 

visando um novo recomeço, alterando o seu status quo o que, em maior grau, é 

preponderante no impacto e percepção daquele ser humano e do novo universo que o 

cerca.  

Nesse ínterim, vamos destacar pontos acerca das migrações que vêm atingindo o 

Brasil, observando conceitos e relatando funções sociais observadas em cada 

comportamento relatado. Sendo assim, forneceremos subsídios com o fito da busca de 

uma discussão mais abrangente acerca do tema aqui analisado.  

 

2 DIFERENCIAÇÃO DE CONCEITOS  

 

A priori, a Lei nº 9.474 de 1997, que define mecanismos para a implementação do 

Estatuto dos Refugiados, define o termo refugiado da seguinte forma: 

 

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
(...) 
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

 

Os migrantes, por sua vez, optam pelo deslocamento da sociedade na qual está 

inserido com o fim de modificar sua condição atual e, consequentemente, qualidade de 

vida. Em tal condição, não o fazem, necessariamente, devido às ameaças de morte ou 

perseguição, mas, também, em busca de melhoria de condições laborativas, qualificações 

no que tange a educação, melhorias no atendimento médico ou outras justificativas 

cabíveis, sem risco da própria vida.  

Podemos observar a diferença entre ambas as definições e destacar que, com 

relação aos migrantes, estes continuam perfazendo auxílio do seu governo originário, 

diferentemente dos refugiados, que perdem totalmente os vínculos com aquele povo. 

Os migrantes podem ser subdivididos em dois grupos distintos: os voluntários ou 
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os forçados, sendo estes últimos, vítimas de instabilidade econômica, ambiental, 

apátridas, asilados políticos ou pessoas em situação de refúgio. Vejamos (PEREIRA, 

2019, p. 19): 

 

A migração voluntária envolve fatores dos mais diversos e está mais 
diretamente implicada, via de regra, a circunstâncias de lazer, profissionais, 
relacionamentos afetivos e estudos. Provavelmente o leitor tenha se 
enquadrado na condição de migrante voluntário nos momentos em que se 
retirou de seu país de origem. São exemplos de migração voluntária as que 
envolvem turismo, estudo e pesquisa, atividade jornalística, apresentações 
musicais e apresentações de trabalhos acadêmicos. Diz respeito também à 
migração voluntária a situação de pessoas que vão morar em outro país por 
razões afetivas e também aquelas que recebem proposta de emprego para 
trabalhar no exterior.  

 

Vejamos também (PEREIRA, 2019, p. 20): 

 

São considerados migrantes forçados todos os indivíduos que, por forças 
alheais ao seu desejo, vontade ou interesse, são obrigados a deixarem o seu 
local de moradia habitual. As circunstâncias para o movimento migratório 
podem variar, e essa variação determina o tipo de migração. 

 

Conforme Farena (2019, p. 32), a migração pode sinalizar uma melhoria da 

qualidade e expectativa de vida, mas, por outro lado, também pode simbolizar a 

sobrevivência de sua descendência. São apresentados, aí, dois sentimentos extremos: de 

um lado a necessidade e do outro a vontade. Há diversas categorias de migrantes forçados 

e não podemos generalizar a todos em um único rol: o dos refugiados. Não há qualquer 

que prefira padecer a buscar sobreviver, mesmo que ilegalmente em outra nação.   

No Relatório “ endencias  lo ales   espla amiento  or ado”  ACN R        

online) podemos observar que também é grande o número de menores que buscam asilo, 

mesmo encontrando-se desacompanhados.  

 

3 A CRISE NA VENEZUELA  

 

Rody (2019) afirma que a República Bolivariana da Venezuela surgiu com o 

colapso da Gran Colômbia, em 1930 e, ainda atualmente, figura como um dos detentores 

do comércio petrolífero, desde a descoberta de tal reserva, em meados do século XX. À 

época, o país era governado por militares e latifundiários e, por conta disso, o país passou 

por grave instabilidade política, levando a população a buscar a migração para o governo 
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democrático, em 1959. Por essa mesma época, os governantes já haviam descoberto o 

potencial petrolífero do país e investiram maciçamente na oferta de diversos serviços à 

sociedade, levando qualidade de vida aos nacionais. No entanto, a economia do país 

girava unicamente em torno das reservas de petróleo, que compunha seu PIB em mais de 

80%.  

Acerca da importância do petróleo, temos (CELI, 2019, online): 

 

O petróleo é uma energia não renovável, ou seja, se utiliza de recursos 
naturais esgotáveis, que um dia vão acabar. Por causa disso, o petróleo é 
motivo de muita especulação financeira: se estamos cada vez mais próximos 
do fim desse recurso, mas ainda o usamos como principal fonte de energia, 
então é normal que haja uma disputa muito intensa pelo produto. Além disso, 
as maiores reservas de petróleo do planeta estão no Oriente Médio, enquanto 
os maiores consumidores são os Estados Unidos e a Europa, o que acabou 
contribuindo para a instabilidade da região. 

 

Rody (2019) especifica, ainda que, em 1973 ocorreu no mundo, a primeira crise 

do petróleo. A Venezuela lucrou bastante, visto a lei de demanda e da oferta, aumentando 

o valor do barril de petróleo em 400% do seu valor inicialmente operado. Porém, como o 

valor ficou absolutamente impraticável economicamente para algumas nações, essas 

optaram por investir em novas fontes de energia, a fim de fugir das altas do preço. A 

princípio, pareceu uma opção arriscada, visto que havia latente necessidade do 

combustível, mas, em longo prazo, as ações mostraram-se positivas. Nesse ínterim, os 

Estados Unidos foram uma das nações que não buscou apenas a oferta imediata, 

priorizaram os estudos com foco na obtenção de novas fontes de energia. E 

paralelamente, investiram em sua própria captação de petróleo. O mundo recuperou-se da 

crise e, posteriormente, em 1979 ocorreu outra crise, mas dessa vez, a Venezuela já não 

dominava o mercado como outrora.  

O problema é que, mesmo não sendo mais a detentora do capital concernente ao 

petróleo, a Venezuela continuou a oferta dos mesmos serviços em detrimento do seu 

Produto Interno Bruto - PIB. Dessa forma, aumentou os seus gastos em serviços públicos, 

mas não havia gerado nova forma de obtenção de receita suficientemente alta a ponto de 

arcar com os próprios gastos internos. No ano de 1989 o então presidente, Carlos Andrés 

Pérez firmou acordo com o Fundo Monetário Internacional - FMI para aprovação e 

obtenção de empréstimo de 4,5 bilhões de dólares. Esse acordo possuía algumas 

contrapartidas: redução do gasto público e do crédito, liberação de preços, congelamento 

de salários e aumento de preço de gêneros de primeira necessidade. Assim sendo, a 
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gasolina aumentaria um pouco o valor, mas nada exorbitante. Porém, esse valor superou 

um reajuste de 100% do valor inicial. À época do empréstimo, esse mesmo presidente 

encontrava-se em campanha eleitoral, o que gerou insatisfação da população, visto que o 

pacote de medidas obrigatórias vinculadas ao empréstimo afetava diretamente a 

população.  

Em 1998, valendo-se da exploração da pobreza, com um discurso populista 

durante todo o processo eleitoral, Hugo Rafael Chávez Frias sagrou-se presidente. Suas 

políticas pautavam-se na inclusão social, com o fito de redistribuir a renda, ora 

centralizada nas mãos de poucos. O fato é que, embora tenham entrado muitos dólares 

durante as crises do petróleo, os governantes do país, nunca se preocuparam em investir 

em seu autossustento, deixando o país dependente de importação mesmo de produtos de 

primeira necessidade e de higiene, tais como papel higiênico, sabonetes, dentre outros 

(ROTERMEL e outros, 2019, online): 

 

Hugo Chavéz ocupou o cargo de presidente da Venezuela durante 14 anos, 
eleito por 3 mandatos seguidos, e governou o país com base em ideais 
diferentes dos governos passados, mas ainda assim o petróleo era o principal 
produto de exportação venezuelano. É importante ressaltar que Chávez tem um 
perfil presidencial diferente de seus antecessores, já que 
era soldado, bolivariano, socialista e anti-imperialista. Durante os anos em que 
Chávez esteve na presidência dividiu opiniões fervorosamente, já que suas 
decisões políticas muitas vezes foram consideradas autoritárias, 
extremistas, nacionalistas e populistas. 

 

Por essa razão, após a ascensão ao poder por Nicolas Maduro Moros, o país 

continuou em sua queda, agravada por decisões dos governantes que geravam, cada vez 

mais, insatisfação e instabilidade. O fato é que até hoje, a população encontra-se 

completamente dividida entre dois poderes: o de Nicolas Maduro e o de Juan Guaidó, que 

se autoproclamou presidente interino do país (CORAZZA; MESQUITA, 2019): 

 

Guaidó declarou-se presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro. Na 
época, ele havia acabado de tomar posse como presidente da Assembleia 
Nacional, o Parlamento venezuelano e último órgão estatal sob controle da 
oposição. Desde o início do ano, intensificaram-se os protestos pela saída de 
Maduro, que, por sua vez, arregimenta apoiadores em torno de grandes 
manifestações para demonstrar que tem apoio popular. 

 

Vejamos, também (ROTERMEL e outos, 2019, online): 
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Em Janeiro de 2019, a autoproclamação do líder do Parlamento venezuelano 
como Presidente Interino levou à uma enorme escalada da crise na Venezuela. 
Agora, o país vive um contexto ainda mais complexo: possui dois presidentes 
reconhecidos internacionalmente, cada um apoiado por diferentes países. Juan 
Guaidó, o presidente autoproclamado, é fortemente apoiado pelos Estados 
Unidos, que pressionam cada vez mais pela queda do governo de Maduro. 

 

Tal condição do país tem favorecido a inconstância econômica e também política, 

no momento em que ocorre o embargo econômico promovido por diversos países, os 

quais até então, eram considerados parceiros. Visto que o país é naturalmente consumidor 

de produtos importados, não possuindo uma economia embasada no desenvolvimento 

sustentável ou de subsistência, a inflação atinge números exorbitantes e produtos básicos 

figuram como de difícil aquisição. Findando com venezuelanos se vendo obrigados a 

buscar novas alternativas em busca de melhores condições de sustento ou, até mesmo, 

visando a conservação de suas vidas. 

No Relatório “ endencias  lo ales   espla amiento  or ado”  ACN R        

online) podemos conferir diversas causas para o abandono da população da Venezuela: 

violência, insegurança, medo de perseguição por opiniões políticas (reais ou fictas), 

escassez de alimentos ou itens de primeiros socorros (hospitais encontram-se sem 

condições mínimas de atendimento médico), falta d acesso a serviços sociais ou 

impossibilidade de sustento mínimo de suas famílias.  

Embora seja uma nação relativamente nova, a sua história é deveras complexa, 

porém de fácil entendimento aos que ofertam atenção, e passível de nos levar à 

compreensão mais aprofundada acerca da atual conjuntura da Venezuela.  

 

4 A COMPETÊNCIA DO BRASIL 

 

Diante dessa perspectiva econômica que paira sobre a República Bolivariana da 

Venezuela, nos surge o questionamento acerca do vínculo que temos com outras nações, 

principalmente no que tange a problemas internos e tão particulares, tais como as eleições 

e decisões de seus governantes. Economicamente, possuímos vínculo direto por ocasião 

do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. 

Precisamos atentar para a letra da lei. 

Primeiro atentemos para o que narra a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 1º. Figura como um dos princípios fundamentais a Dignidade da Pessoa Humana, 

direito elementar a qualquer cidadão brasileiro: 
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Observemos ainda, o artigo 5º da Carta Magna expõe o seguinte texto: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, [...] 

 

Ao participar da Convenção Americana de Direitos Humanos, os países membros, 

nesse grupo incluída a República Federativa do Brasil, acordaram, em seu artigo 1º, que: 

 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer 
outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 
qualquer outra condição social. 

 

Sendo assim o Brasil se obriga a aceitar o documento, segundo o qual, todos têm 

direito à integridade física, psíquica e moral, à proteção à honra e dignidade, esta outrora 

citada na CF-88. Salientemos o que abaixo segue: 

 

Artigo 22 - Direito de circulação e de residência 
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o 
direito de nele livremente circular e de nele residir, em conformidade com as 
disposições legais. 
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de 
seu próprio país. 
6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte na 
presente Convenção só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão 
adotada em conformidade com a lei. 

 

O artigo acima mencionado é claro no que tange a alguns direitos específicos: 

todos têm direito a constituir residência e circulação em qualquer Estado, desde que se 

encontre legalmente no território.  

É importante salientar, dentre outras informações, que, segundo a Lei 9474, de 22 

de julho de 1997, a qual define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
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Re ugiados  em seu artigo 3   inciso     pre ê que “a saída do território nacional sem 

prévia autorização do Governo brasileiro”. 

Também atentemos para a Lei 13445, de 24 de maio de 2017, que, em seu artigo 

4º:  

 

Artigo 4º: Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de 
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade [...] 

 

Nos seus incisos, o mesmo artigo citado anteriormente, estabelece, dentre outros, 

a liberdade civil, social, cultural e econômica, liberdade de circulação, reunião familiar, 

proteção a vítimas e testemunhas de crimes, associação para fins lícitos, acesso a serviços 

públicos de saúde, assistência social, previdência social, acesso à justiça, educação, 

abertura de conta bancária, garantias de cumprimento das legislações trabalhistas em 

vigor. 

Ademais, precisamos observar que, independente de nossa percepção acerca dos 

estrangeiros migrantes presentes em nosso país, não se admite o cometimento de crimes 

pautando como justificativa qualquer diferença comportamental entre brasileiros e não 

brasileiros. A migração é direito, desde que observadas as peculiaridades relatadas na 

legislação em vigor.   

 

5 O CHOQUE SOCIAL 

 

Segundo dados disponibilizados pela Polícia Federal - os quais foram utilizados 

na elaboração do Relatório Refúgio em Números – 4ª Edição - observa-se a seguinte 

situação (2019):  

No intervalo compreendido entre os anos 2011 e 2018, o Brasil recebeu 206.737 

solicitações de reconhecimento da condição de refugiados; sendo 33.866, no ano de 2017 

e 80.057 no ano de 2018. 

A Venezuela figura com 85.438 pleitos, o equivalente a 52% de todas as 

solicitações até aquela data. Destes, 61.681 (81%) são solicitações apresentadas apenas 

no estado de Roraima no ano de 2018. 

Para visualizarmos essa condição atual de pedidos de reconhecimento da condição 

de refugiados, sem computarmos os pleitos do Haiti e da Venezuela, apenas no ano de 
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2018 teriam sido 11.346 ao invés dos 61.681 acima mencionados.   

No ano de 2011, o Brasil recebeu apenas 4 pedidos de reconhecimento oriundos 

da Venezuela; no ano de 2017, recebeu 17.865 pedidos e em 2018 recebeu 61.681. 

Como já citado, os dados supracitados foram extraídos do Relatório Refúgio em 

números – 4ª edição. 

Con orme relatório anual do ACN R  endências  lo ais “quase 70,8 milhões de 

pessoas estão em situação de deslocamento forçado em todo o mundo. Este número 

dobrou em 20 anos, é 2,3 milhões maior que o ano anterior e corresponde à população 

semelhante a de países como Tailândia e Turquia.”  ACN R        online). 

Embora grande parcela da sociedade tenha plena consciência da necessidade de 

ajuda humanitária para com necessitados, fato atribuído ao trabalho da ACNUR – 

Agência da ONU para refugiados – surge o temor referente à ausência de fornecimento 

dos serviços básicos narrados, em especial na Constituição Federal de 1988. Pode-se 

exemplificar através dos constantes pleitos acerca de fornecimento de água, energia 

elétrica, educação básica, segurança pública, saúde, dentre os demais.  

Para Milesi (2015, online):  

 

A situação dos refugiados e refugiadas é, sem dúvida, uma das mais precárias a 
que fica sujeito o ser humano. Extremamente vulnerável, distante de tudo o que 
habitualmente sustenta as relações e a estrutura emocional e afetiva de uma 
pessoa, o refugiado se depara com os desafios de quem só tem a alternativa de 
recomeçar a própria vida, com a força das boas lembranças e da terra de 
origem, com a experiência dos difíceis momentos que o expulsaram de sua 
pátria e com a esperança de que alguém, um país, uma comunidade, o acolham 
e lhe protejam, pelo menos, o grande bem que lhe restou, a própria vida. 

 

Mesmo percebendo que não se pode ignorar o problema, a observação de cidadãos 

originários de outros países em situação de mendicância nos centros urbanos torna-se 

chocante e, de certa forma, assustadora, já que há um crescimento diário de famílias em 

tal condição.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebemos um número exacerbado de migrantes cruzando as 

fronteiras do nosso país em contraponto à precariedade do fornecimento de serviços 

básicos aos nacionais já estabelecidos no Brasil. Tal crescimento, exponencial, tende a 

gerar tensão no que tange à demanda dos serviços. Há relatos extraoficiais que o maior 
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percentual de atendimento médico – hospitalar é aos venezuelanos, bem como há 

situações de epidemias de doenças ora controladas no Brasil, as quais apresentam grande 

número nos abrigos destinados aos venezuelanos, é o caso da varicela. 

Dessa forma, a população torna-se carente e em constante expectativa acerca das 

decisões do Estado. Roraima apresenta números populacionais cujo aumento se dá de 

maneira descontrolada.  

Segundo censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (IBGE, 2019, online) foi registrado um aumento populacional de 155.282 

habitantes no intervalo compreendido entre os anos de 2010 e 2019. Em números, 

observou-se em 2010 uma população estimada de 450.479 habitantes e em 2019, foi 

apresentada uma população de 605.761 habitantes. 

Da mesma forma, ainda em conformidade com os dados extraídos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019, online), observamos a população do 

estado do Amazonas, que em 2010 figurava com 3.483.985 habitantes e em 2019 figurava 

com 4.144.597, apresentando um crescimento de 660.612 habitantes, aproximadamente.   

Faz-se necessária a implementação de políticas públicas eficazes no sentido de 

fornecimento dos serviços básicos aos presentes, especialmente nos estados de Roraima e 

Amazonas, para onde migram em maiores quantidades, através das fronteiras; e um 

acompanhamento social de orientação acerca das atividades legal e moralmente aceitas 

como labor.  

Também é importante que os demais estados federados sejam orientados a receber 

os refugiados, proporcionalmente ao PIB e não necessariamente à capacidade de recepção 

declarada, a fim de não sobrecarregar a população dos estados do norte do Brasil. 

É urgente a atenção voltada à saúde dos refugiados, pois diversos apresentam 

enfermidades outrora controladas no território brasileiro, o que pode vir a causar 

epidemias tanto nos centros urbanos quanto nos abrigos. Outras debilidades podem ser 

agravadas devido às condições sanitárias durante o deslocamento até o país ou, mesmo 

pela ausência de condições de se mantê-la em níveis aceitáveis, deslocamentos estes que 

podem ocorrer por veículos ou até mesmo a pé, por áreas de mata, visando a não 

percepção de suas fugas. 

Precisamos, por fim, perceber que para tais refugiados, sua condição não é 

confortável nem fisicamente e tampouco psicologicamente, visto que se encontram 

distantes de suas origens, suas culturas, suas famílias, devido a imposições das 
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circunstâncias, o que precisa nos tornar mais sensíveis às suas demandas.  
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ATIVISMO JUDICIAL NA LEGALIZAÇÃO DO ABORTO 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. STF como Legislador Positivo; 2.1. Do crime de aborto; 
2.2. ADPF 54; 2.3. ADPF 442; 3. Habeas Corpus nº 124306; 4. Considerações finais; 5. 
Referências. 
 
RESUMO 
O presente artigo aborda a problemática do ativismo judicial na jurisprudência brasileira, 
relacionando-o à tentativa de legalização do aborto por parte do Supremo Tribunal 
Federal. A atuação do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo não é unânime 
na doutrina, havendo basicamente três espécies de doutrinadores, os que são favoráveis a 
esse tipo de atuação; os que entendem que é possível em alguns casos, e os que entendem 
que essa atuação ofende o Poder Legislativo. Além disso, a jurisprudência tem se 
desenvolvido no sentido de que o Supremo Tribunal Federal pode, diante da morosidade 
do poder legislativo, suprir eventuais omissões por parte do legislador, a exemplo da 
ADPF54, na qual se permitiu a interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos. 
Posto isso, surgiram na Corte diversas ações visando a legalização do aborto, como a 
ADPF 442, tendo o Supremo, inclusive, adotado posição no sentido de que seria possível 
a prática do aborto até o terceiro mês de gestação quando do julgamento do HC124306. 
Dessa forma, busca-se analisar acerca da possibilidade ou não da legalização do aborto 
via mecanismos de controle judicial. 
 
Palavras-chave: Ativismo Judicial. Legislador positivo. Legalização do aborto. 
ADPF54. ADPF442. 
 
ABSTRACT 
This article addresses the issue of judicial activism in Brazilian jurisprudence, relating it 
to the Supreme Court's attempt to legalize abortion. The role of the Supreme Federal 
Court as a positive legislator is not unanimous in doctrine, with basically three types of 
indoctrinators, those who are favorable to this type of action; those who understand that it 
is possible in some cases, and those who understand that this action offends the 
Legislative Branch. In addition, the jurisprudence has developed in the sense that the 
Federal Supreme Court may, in view of the slowness of the legislative power, make up 
for any omissions on the part of the legislator, such as ADPF54, in which the termination 
of pregnancy in the case of anencephalic fetuses was allowed. That said, several lawsuits 
aimed at legalizing abortion have emerged in the Court, such as ADPF 442, with the 
Supreme Court even adopting a position that it would be possible to practice abortion 
until the third month of pregnancy when the HC124306 was judged. Thus, it seeks to 
analyze the possibility or not of legalizing abortion via judicial control mechanisms 
                                                      
 Analista Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 
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Keywords: Judicial Activism. Positive legislator. Legalization of abortion. ADPF54. 
ADPF442. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro apresenta lacunas, afinal, é impossível que o 

legislador preveja de forma expressa no texto constitucional todas as eventuais soluções 

para conflitos político-jurídicos que surgem na sociedade. Entretanto, é sabido que o 

Poder Legislativo, por ser pautado no debate democrático, é muitas vezes moroso para 

solucionar essas omissões, e que o juiz não pode se eximir de julgar, ainda que haja 

omissões no ordenamento.  

Com isso, há uma crescente migração de temas de caráter político para o Poder 

Judiciário, a exemplo das discussões acerca de cotas raciais, pesquisa com células tronco, 

interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos, constitucionalidade do aborto, etc. 

Observa-se, por um lado, uma atuação proativa por parte desse poder no intuito de dirimir 

esses conflitos, seja de modo difuso ou concentrado. Por outro lado, ocorre que, não 

raramente, tal atuação acaba por se confundir com a atividade legiferante, inerente ao 

Poder Legislativo, o que pode trazer inúmeros malefícios ao exercício da democracia, a 

exemplo das recentes decisões acerca da possibilidade de ocorrência do aborto até o 

terceiro mês de gestação. 

O presente artigo possui o intuito de esclarecer acerca da legalização do aborto, 

com base no histórico evolutivo do ativismo judicial no Brasil, apresentar casos concretos 

de atuação positiva por parte do Poder Judiciário, para, por fim, analisar uma possível 

legalização do aborto por meio da ADPF442 e do HC nº 124306. 

Com o desenvolvimento do neoconstitucionalismo, o Poder Judiciário passou a 

adotar uma posição proativa no intuito de solucionar eventuais conflitos existentes na 

sociedade que nem sempre são abrangidos pela legislação. Entretanto, essa atuação pode 

atingir a tripartição dos poderes, uma vez que, em alguns casos, acaba por usurpar a 

competência do Legislativo. Essa pesquisa se justifica através da necessidade de haver 

uma reflexão mais profunda acerca da legitimidade ou não do ativismo judicial.  

Dessa maneira, no presente trabalho será exposto como o ativismo judicial ocorre 

no Brasil, apresentando as diversas espécies de ativismo judicial existentes, os 

mecanismos que possibilitam a ocorrência da atuação positiva do órgão judicial. Além 
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disso, será apresentada a posição do Supremo Tribunal Federal acerca do ativismo 

judicial, bem como algumas das mais notórias e controvertidas decisões ativistas 

proferidas pela Suprema Corte. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa em questão visa apoiar-se na pesquisa 

bibliográfica, pois permite ao investigador a cobertura de fatos de forma muito mais 

ampla do que aquela que se poderia pesquisar por conta própria. Por optar buscar a partir 

de bibliografias, o trabalho adequou-se ao método de pesquisa qualitativo visto que se 

preocupa em obter dados descritivos sobre o debate central, bem como compreender o 

fenômeno a partir da visão do pesquisador. 

 

2 STF COMO LEGISLADOR POSITIVO 

 

A possibilidade de atuação do STF como legislador positivo divide a doutrina e a 

jurisprudência. Alguns autores, como Dworkin (2010), entendem que a postura ativista 

permite ao Poder  udiciário “amoldar” a Constitui ão e as leis   s  aria ões naturais que 

ocorrem com a moral e os costumes. Dessa forma, as leis se manteriam sempre de acordo 

com a realidade. 

O programa do ativismo judicial sustenta que os tribunais devem aceitar a 

orienta ão das chamadas cláusulas constitucionais  agas. “ e em desen ol er princ pios 

de legalidade, igualdade e assim por diante, revê-los de tempos em tempos à luz do que 

parece ser a visão moral recente da Suprema Corte, e julgar os atos do Congresso, dos 

 stados e do presidente de acordo com isso”     RK N        p.     .  

Por outro lado, há autores a exemplo de Luiz Flávio Gomes (2009, online) que 

rechaçam essa possibilidade, uma vez que haveria a aristocratização do direito: 

 

O Poder Judiciário inova o ordenamento jurídico, criando regras antes 
desconhecidas, invade a tarefa do legislador, ou seja, se intromete 
indevidamente na função legislativa. Isso gera um outro risco: o da 
aristocratização do Estado e do Direito (que, certamente, ninguém no século 
XXI está muito disposto a aceitar). 

 

Nessa mesma linha, Canotilho critica o elevado grau de ativismo na Suprema 

Corte  rasileira  ao di er que há um “ati ismo judicial exagerado que não   

compreendido na  uropa”  BASILE, 2009, online). 
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2.1 Do crime de aborto 

 

As disposições acerca do aborto estão previstas no art. 124 até o art. 128 do 

Código Penal brasileiro, integrando o rol de crimes contra a vida e dividindo-se entre as 

seguintes modalidades: aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (art. 

124), aborto provocado por terceiro (125 e 126) e o aborto em sua forma qualificada (art. 

127). 

Sendo assim, o Código Penal de 1940 tipifica o aborto em três espécies: aborto 

provocado (art. 124), aborto sofrido (art. 125), e aborto consentido (art. 126). Na primeira 

hipótese, a própria mulher assume a responsabilidade pelo abortamento; na segunda, 

repudia a interrupção do ciclo natural da gravidez, ou seja, o aborto ocorre sem o seu 

consentimento; e, finalmente, na terceira, embora a gestante não o provoque, consente 

que terceiro realize o aborto (BITENCOURT, 2012, p. 343). 

Embora presente no título I da parte especial, que se refere aos crimes contra a 

pessoa, Bittencourt assevera que não é a pessoa, de regra, que é protegida pelo tipo penal, 

mas sim a formação embrionária da vida humana. 

Comparativamente ao crime de homicídio, apresentam-se duas particularidades: 

uma em relação ao objeto da proteção legal e outra em relação ao estágio da vida que se 

protege; relativamente ao objeto, não é a pessoa humana que se protege, mas a sua 

formação embrionária; em relação ao aspecto temporal, somente a vida intrauterina, ou 

seja, desde a concepção até momentos antes do início do parto (BITENCOURT, 2012, p. 

307). 

Além disso, o artigo 128 do Código Penal traz disposição acerca das hipóteses em 

que a realização do tipo penal é permitida pela legislação. 

Sobre o tipo penal, Rogério Grecco (2017, p. 509) assevera que o Código Penal 

não define o significado da palavra aborto, tendo sido dever da doutrina e jurisprudência 

de inir o momento em que se ocorre o a orto  nas pala ras do autor  “Nosso Código 

Penal não define claramente o aborto, usando tão somente a expressão provocar aborto, 

ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência o esclarecimento dessa expressão”.  

                                                      
 Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54) 
Aborto necessário: 
I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 
Aborto no caso de gravidez resultante de estupro: 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 
incapaz, de seu representante legal. 
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Com isso, apesar da controvérsia que envolve o tema do início da vida, esta se 

torna relevante para fins penais a partir da nidação, que ocorre cerca de 14 dias após a 

fecundação, quando o zigoto (óvulo já fecundado) é implantado no útero materno. 

Por isso, enquanto não há a nidação, não há que se falar em relevância penal, 

sendo por essa razão que alguns procedimentos e medicamentos, a exemplo da pílula do 

dia seguinte, não são considerados como aborto, uma vez que esses métodos impedem 

que o óvulo fecundado chegue ao útero, e, assim, ocorra a nidação, embora haja a 

fecundação.  

Assim, enquanto não houver a nidação, não haverá possibilidade de proteção a ser 

realizada por meio da lei penal. Dessa forma, afastamos de nosso raciocínio inúmeras 

discussões relativas ao uso de dispositivos ou substâncias que seriam consideradas 

abortivas, mas que não têm o condão de repercutir juridicamente, pelo fato de não 

permitirem, justamente, a implantação do óvulo já fecundado no útero materno. Da 

mesma forma, não se configurará aborto na hipótese de gravidez ectópica, quando o 

óvulo fecundado não consegue chegar até o útero, mas se desenvolve fora dele. É o 

mesmo caso da gravidez tubária, na qual o ovo se desenvolve nas Trompas de Falópio. Se 

a vida, para fins de proteção pelo tipo penal que prevê o delito de aborto, tem início a 

partir da nidação, o termo ad quem para essa específica proteção se encerra com o início 

do parto (GRECCO, 2017, p. 520). Além disso, o crime se consuma independentemente 

de que o produto da concepção seja expulso do corpo da gestante, podendo ocorrer, até 

mesmo caso ele seja absorvido pelo próprio corpo da mãe de forma dolosa.  

O delito de aborto se consuma com a efetiva morte do produto da concepção. Não 

há necessidade que o óvulo fecundado, embrião ou o feto seja expulso, podendo, até 

mesmo, ocorrer sua petrificação no útero materno. Na qualidade de crime material, 

podendo-se fracionar o iter criminis, é perfeitamente admissível a tentativa de aborto 

(GRECCO, 2017, p. 509). 

Observa-se, ainda, que esse crime é uma exceção a Teoria Monista, predominante 

no Direito Penal brasileiro, que dispõe no sentido de que todos os coautores e partícipes 

concorrem para um único tipo penal, aplicável a todos os agentes. 

Ocorre que se a própria gestante efetua o crime de aborto, ou consente que este 

ocorra, incidirá no crime de autoaborto (art. 124), já se um terceiro auxilia a gestante a 

abortar, este incide na pena de aborto provocado por terceiro (art. 126), os quais, além de 

crimes diferentes, possuem penas diferentes: 
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Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. 
Art. 124 - Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho 
provoque:   
Pena - detenção, de um a três anos. 
Aborto Provocado Por Terceiro 
Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 
Pena - reclusão, de três a dez anos. 
Art. 126 - Provocar aborto com o consentimento da gestante:  
Pena - reclusão, de um a quatro anos. 
Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior 
de quatorze anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido 
mediante fraude, grave ameaça ou violência. 

 

Acerca da preferência pela teoria monista, dispõe o item 25 da exposição de 

moti os do Código Penal de   4   “  Código de 1940 rompeu a tradição originária do 

Código Criminal do Império, e adotou neste particular a teoria unitária ou monística do 

Código italiano, como corolário da teoria da equi alência das causas”. 

A duplicidade desse crime também pode ser encontrada no sujeito passivo, posto 

que, no caso em que o aborto é provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, 

haverá mais de um sujeito passivo, o feto e a gestante, conforme ensina a Cezar Roberto 

 itencourt        p. 34 .   “nessa esp cie de a orto  há dupla subjetividade passiva: o 

 eto e a gestante”. 

Também é necessária para a configuração do crime de aborto a presença do 

elemento subjetivo doloso, diante da ausência de previsão culposa para esse tipo penal, 

em respeito ao art. 18 do Código Penal.2 

Ainda há que se falar que é possível a configuração da tentativa de aborto, sendo 

aplicável a tentativa inclusive nos casos em que a gestante sobreviva em caso de tentativa 

de suicídio por parte da gestante (GRECCO, 2017. p. 516). 

Já na sua forma qualificada (Art. 127 CP), o aborto aumenta em um terço a pena 

no caso de lesão de natureza grave, sendo duplicadas no caso em que os meios utilizados 

para o aborto, ou o aborto em si, ocasiona na morte da gestante.3 

Quanto à classificação doutrinária, em regra é crime comum, sendo crime de mão 

própria, no caso de autoaborto e no aborto consentido (Art. 124 CP), crime de dano, 

material, instantâneo (consumação imediata) e doloso. 

                                                      
2 Art. 18. Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto 
como crime, senão quando o pratica dolosamente. 
3 Art. 127 - As penas cominadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço, se, em 
consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 
natureza grave; e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. 
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Por fim, o Art. 128 do Código Penal traz as hipóteses em que o aborto é lícito, 

sendo eles o aborto necessário (inciso I), e o aborto em casos de estupro (inciso II), 

chamados pela doutrina respectivamente de humanitário e sentimental. 

 ispõe o Código Penal que  “Não se pune o a orto praticado por m dico    — se 

não há outro meio de salvar a vida da gestante; II — se a gravidez resulta de estupro e o 

aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 

representante legal”. 

 

2.2 ADPF 54 

 

Em 12 de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto de feto 

anencéfalo não seria considerado crime, para isso, a Corte, dentre outros fundamentos, 

entendeu que essa interrupção não afetaria os bens jurídicos protegidos pelo crime de 

aborto, uma vez que esse tipo penal visa proteger a vida do embrião ou feto com aptidão 

para se tornar uma vida humana. O feto anencéfalo seria biologicamente incapaz de se 

tornar uma “ ida humana  iá el” posto que so re i eria no máximo alguns dias.  

O bem jurídico protegido, como afirmamos anteriormente, é a vida do ser humano 

em formação. O produto da concepção — feto ou embrião —, embora ainda não seja 

pessoa, tem vida própria e recebe tratamento autônomo da ordem jurídica. Quando o 

aborto é provocado por terceiro, o tipo penal protege também a incolumidade da gestante 

(integridade física e psicológica). No entanto, a antecipação consentida do parto na 

hipótese de comprovada gravidez de feto anencéfalo não afeta nenhum desses bens 

jurídicos que a ordem constitucional protege. Na hipótese de gestação de feto anencéfalo 

não há vida viável em formação. Em outros termos, falta o suporte fático-jurídico, qual 

seja, a potencial vida humana a ser protegida, esvaziando-se o conteúdo material que 

fundamentaria a existência da norma protetiva (BITENCOURT, 2012.p. 343).  

Ainda sobre o tema, o ministro Joaquim Barbosa defende que haja uma 

ponderação de direitos, e que, nesse caso, a saúde física e psíquica em conformidade com 

o princípio da dignidade da pessoa humana estariam acima de uma gestação que seria 

incapaz de gerar um feto que sobreviva fora do útero.  

Essa linha era seguida pelo relator do HC 84.025-6/RJ, o ministro Joaquim 

Barbosa, conforme deixou claro na seguinte passagem de seu magnífico voto:  
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[...] em se tratando de feto com vida extrauterina inviável, a questão que se 
coloca é: não há possibilidade alguma de que esse feto venha a sobreviver fora 
do útero materno, pois, qualquer que seja o momento do parto ou a qualquer 
momento que se interrompa a gestação, o resultado será invariavelmente o 
mesmo: a morte do feto ou do bebê. A antecipação desse evento morte em 
nome da saúde física e psíquica da mulher contrapõe-se ao princípio da 
dignidade humana, em sua perspectiva da liberdade, intimidade e autonomia 
privada? Nesse caso, a eventual opção da gestante pela interrupção da gravidez 
poderia ser considerada crime? Entendo que não, Sr. Presidente. Isso porque, 
ao proceder à ponderação de bens entre os valores jurídicos tutelados pelo 
direito, a vida extrauterina inviável e a liberdade e autonomia privada da 
mulher, entendo que, no caso em tela, deve prevalecer a dignidade da mulher, 
deve prevalecer o direito de liberdade desta de escolher aquilo que melhor 
representa seus interesses pessoais, suas convicções morais e religiosas, seu 
sentimento pessoal”      NC  R         p. 3   .  

 

Em 12 de abril de 2012, porém, o STF, por maioria de votos, parece haver 

encontrado uma exceção a esses postulados. Ao julgar a ADPF 54, o Relator, ministro 

Marco Aurélio, entendeu que não haveria a proteção penal para o feto anencéfalo. 

Cogitou-se de que  “por ser o anencéfalo absolutamente inviável, não seria titular do 

direito    ida”.  esmo que  iologicamente  i o  seria “juridicamente morto”  não seria 

pessoa humana, mesmo que um ser humano. Mesmo na corrente vitoriosa, porém, houve 

divergência de fundamentação, com voto que não chegava a essas assertivas, preferindo 

enxergar no caso uma hipótese não prevista explicitamente pelo legislador de 1940 de 

isenção de punibilidade. Voto vencido do Ministro Cezar Peluso anotou que, nas 

audiências públicas havidas na Corte, colheram-se conclusões contraditórias para a 

questão da existência de atividades e ondas cerebrais no anencéfalo. Além disso, 

distinguiu morte encefálica de anencefalia. Argumentou que o crime contra a vida 

acontece com a eliminação da vida, descartada qualquer especulação sobre a sua 

viabilidade futura. Enfatizou que pelo simples fato de o anencéfalo ter vida e pertencer à 

espécie humana, deve ter assegurada a proteção do direito, independentemente de gozar 

de personalidade civil, devendo ser tratado como sujeito de direito  dotado da “dignidade 

ad inda de sua incontestá el ascendência e nature a humanas”. A seu  er  ademais  todas 

as hipóteses de risco de vida para a genitora já estão incluídas no caso legal do aborto 

terapêutica (MENDES; COELHO; BRANCO, 2017. p. 1370). 

Para o autor citado anteriormente  o “a orto de  eto anenc  alo” seria uma causa 

excludente de ilicitude, que não fora prevista no código de 1940, tendo em vista as 

dificuldades encontradas pela ciência da época. 

O aborto de fetos anencéfalos está certamente compreendido entre as duas causas 

excludentes de ilicitude, já previstas no Código Penal, todavia, era inimaginável para o 
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legislador de 1940. Com o avanço das técnicas de diagnóstico, tornou-se comum e 

relativamente simples descobrir a anencefalia fetal, de modo que a não inclusão na 

legislação penal dessa hipótese excludente de ilicitude pode ser considerada uma omissão 

legislativa não condizente com o espírito do próprio Código Penal e também não 

compatível com a Constituição (BEZERRA, 2013, online). 

Metaforicamente, o feto anencéfalo é uma crisálida que jamais, em tempo algum, 

chegará ao estádio de borboleta porque não alçará voo jamais. O que já importa 

proclamar que se a gra ide  “  destinada ao nada” – a figuração é do Ministro Sepúlveda 

Pertence –, sua voluntária interrupção é penalmente atípica, já não corresponde a um fato-

tipo legal (STF. 2012, online). 

Independentemente de ser um fato atípico, ou excludente de ilicitude, é fato que o 

Supremo Tribunal Federal adotou uma postura ativista ao utilizar a interpretação 

conforme a constituição sem redução do texto, uma vez que se excluiu uma interpretação 

dada ao crime de aborto. Tal entendimento é possível a partir do próprio acórdão da 

ADPF 54. 

Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal em julgar procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da 

interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é conduta 

tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal, nos termos do voto 

do relator e por maioria, em sessão presidida pelo Ministro Cezar Peluso, na 

conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas. 

Com efeito, não é técnico falar em aborto de feto anencéfalo, posto que, conforme 

disposto no acórdão da ADPF 54, foi excluída a interpretação da norma que relacionava a 

interrupção da gravidez com o aborto, inclusive a relação entre a interrupção e o aborto 

sentimental (128, II) e o aborto humanitário (128 I).  

É possível relacionar a diferença com um caso concreto, por exemplo, no caso de 

estupro ocorre o aborto (tipo penal), porém há a excludente de ilicitude do art.128. Por 

outro lado, no caso do anencéfalo o próprio acórdão afasta qualquer interpretação que 

relacione aborto com a interrupção da gravidez no caso de feto anencéfalo ao dizer: 

“declarar a inconstitucionalidade da interpreta ão segundo a qual a interrup ão da 

gravidez de feto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, 

do Código Penal”. 

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no acórdão, afastou inclusive a 
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interpretação de que seria uma excludente de ilicitude (art.128, I e 128, II). 

A retirada do feto por médico habilitado constitui antecipação terapêutica do 

parto, e não aborto ao feitio do Código Penal, crime cuja característica é a morte de feto 

viável para a vida extrauterina causada por procedimento abortivo. Na anencefalia, não 

há perspectiva de vida extrauterina, o que afasta a caracterização de aborto eugênico, 

inexistente seleção de fetos, ausente possibilidade de vida (STF, 2012, online). 

Em que pese a existência do ativismo judicial nessa decisão, entende-se que esta 

se deu de forma acertada, até porque a maioria da população brasileira, inclusive dos 

religiosos (72% no caso das mulheres católicas), estavam de acordo com a antecipação 

terapêutica do parto no caso de fetos anencéfalos (72% DAS CATÓLICAS, 2008, 

online). 

Com efeito, acredita-se aqui poder se cogitar mesmo de lacuna superveniente 

axiológica e tecnologicamente configurada: a evolução normativa de princípios como 

dignidade humana e liberdade confere conforto jurídico à pretensão das gestantes, 

enquanto o avanço tecnológico da medicina na identificação da anencefalia permite seja o 

direito fundamental exercido com segurança empírica. Essas evoluções produziram o 

estado lacunoso e exigiram fosse o Direito movimentado. O Código Penal, no tocante à 

gestação de fetos anencéfalos, não poderia permanecer o mesmo! Porém, diante da 

inércia legislativa, mais uma vez, o avanço de institucionalização das novas condições 

partiu do Supremo Tribunal Federal. E a Corte agiu com pleno acerto. E com ativismo 

(CAMPOS, 2014). 

 

2.3 ADPF 442 

 

Em 08 de março de 2017, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal Arguição De 

Descumprimento De Preceito Fundamental (ADPF 442), visando que a Suprema Corte, 

por meio do controle concentrado, declarasse inconstitucionais os artigos 124 e 126 do 

Código Penal que versam sobre o crime de aborto. 

A ação foi impetrada pelo Partido Socialista e Liberdade (PSOL), com 

fundamento no fato de que os valores que justificaram a criminalização do aborto não 

mais se sustentam, tendo em vista a existência de um estado laico.  

Em democracias constitucionais laicas, isto é, naquelas em que o ordenamento 

jurídico neutro garante a liberdade de consciência e crença no marco do pluralismo 
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razoável e nas quais não se professa nenhuma doutrina religiosa como oficial, como é o 

caso do Brasil, enfrentar a constitucionalidade do aborto significa fazer um 

questionamento legítimo sobre o justo: qual a razoabilidade constitucional do poder 

coercitivo do Estado para coibir o aborto? 

Além disso, o aborto seria praticado de forma corriqueira no Brasil, sendo 

considerado um fato e, portanto, a descriminalização da conduta seria benéfica para as 

mulheres brasileiras, posto que, teoricamente, teriam acesso a um aborto seguro, feito por 

médicos capacitados e em hospitais com qualidades mínimas exigidas para esse 

procedimento. 

Porém, hoje, o Estado brasileiro torna a gravidez um dever, impondo-a às 

mulheres, em particular às mulheres negras e indígenas, nordestinas e pobres, o que 

muitas vezes traz graves consequências ao projeto de vida delas. A Pesquisa Nacional do 

Aborto 2016 mostra que, somente em 2015, 417 mil mulheres realizaram aborto no Brasil 

urbano e 503 mil mulheres em extrapolação para todo o país. Isso significa que cerca de 

uma mulher a cada minuto faz aborto no Brasil. O aborto é, portanto, um fato da vida 

reprodutiva das mulheres brasileiras.   

Ademais, o impetrante buscou no direito comparado inúmeras democracias em 

que essa conduta seria permitida a exemplo dos Estados Unidos, Colômbia, México e 

Portugal, e, portanto, deveria ser garantido também no Brasil. 

As últimas décadas do século 20 foram o tempo da revisão constitucional do 

aborto em diferentes países democráticos. Alguns casos são paradigmáticos para a 

história do direito comparado, como a Alemanha e os Estados Unidos; outros casos são 

importantes para a compreensão de como as cortes constitucionais se estabeleceram como 

instância legítima para as interpelações constitucionais provocadas pela questão do aborto 

no espaço político, como ocorreu na França e, mais recentemente, na Colômbia, na 

Cidade do México (Distrito Federal do México) e em Portugal. 

Segundo a parte autora, seria possível a realização do aborto até as 12 primeiras 

semanas de gravidez, tendo inclusive efetuado pedido liminar para suspender todas as 

prisões em flagrantes sobre o tema. 

Apresentados os elementos que configuram a probabilidade do direito e o perigo 

do dano que autorizam a tutela de urgência, com base no art. 5º, caput, §3º da Lei n o 

9.882/99, pede-se que seja concedida medida liminar para suspender prisões em 

flagrante, inquéritos policiais e andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais 
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que pretendam aplicar ou tenham aplicado os artigos 124 e 126 do Código Penal ora 

questionados a casos de interrupção da gestação induzida e voluntária realizada nas 

primeiras 12 semanas de gravidez. E que se reconheça o direito constitucional das 

mulheres de interromper a gestação, e dos profissionais de saúde de realizar o 

procedimento. 

A quantidade de semanas (12), estaria em conformidade com a maioria dos países 

que possuem uma legislação permissiva a prática do aborto, a exemplo de: Alemanha, 

Itália, Dinamarca, Suíça, a maioria dos Estados nos Estados Unidos, Canadá, Áustria, 

entre outros. 

Ao longo dessa argumentação, diferentes métodos de interpretação constitucional 

levaram ao mesmo resultado: a inconstitucionalidade da criminalização do aborto. Nesse 

contexto, é útil reconhecer a solução jurídica encontrada pela maioria dos países 

desenvolvidos e por um crescente número de países em desenvolvimento: Alemanha, 

Áustria, Bélgica, Bulgária, Cidade do México (México), Dinamarca, Eslováquia, 

Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Guiana Francesa, Hungria, Itália, Letônia, 

Lituânia, Moçambique, República Tcheca, Rússia, Suíça e Uruguai autorizam a 

interrupção da gestação por decisão da mulher até 12 semanas de gestação; na África do 

Sul, no Camboja, nos Países Baixos, na Romênia e na Suécia, o prazo varia entre 13 e 18 

semanas; em países como Austrália, Canadá, China e Estados Unidos, o limite 

gestacional para aborto varia internamente, e em geral segue o marco temporal mínimo 

de 12 semanas. 

Entretanto, em que pese os argumentos relevantes apresentados pela parte autora, 

aparentemente a mesma busca que o Supremo Tribunal Federal atue como espécie de 

legislador positivo, criando uma nova excludente de ilicitude para a realização do aborto. 

Sobre esse tema, vale retomar o voto da Ministra Ellen Gracie na ADPF 54 (STF, 2012, 

online): 

 

Entendo não se tratar de matéria que se ajuste às hipóteses de cabimento da 
ADPF. Li e reli a bem lançada peça inaugural e devo dizer, não sem antes 
elogiar o engenho com que se houve seu ilustre autor, que nela vislumbro uma 
tentativa de artificiosa utilização do novo instituto, com um objetivo que nele, 
porém, não se comporta. O objeto da ação corresponde inegavelmente à 
tentativa de obter do Supremo Tribunal Federal manifestação jurisdicional que 
acrescente ao ordenamento penal uma nova hipótese de excludente de ilicitude 
da prática de abortamento. 

 

Além disso, a tentativa de criar uma norma via controle de constitucionalidade é 
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ainda mais evidente quando o impetrante argumenta, com base no direito comparado, que 

a realização do aborto deveria se limitar a 12 semanas. 

Efetuar tal limitação burlaria todo o processo legislativo e todo o debate, 

necessários à solução de um tema tão controverso quanto esse, sendo fato que compete ao 

Congresso Nacional, estipular, caso entenda cabível, o número de semanas em que a 

prática do aborto seria permitida, podendo escolher um prazo menor ou maior que 12 

semanas, de acordo com o interesse da população e a soberania do país. 

Além disso, a tentativa de usurpar a competência do Congresso Nacional se torna 

ainda mais evidente, diante do fato de que o ex-Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL- 

RJ), que , à época, integrava  o quadro de parlamentares da parte autora (PSOL), 

apresentou Projeto De Lei, PL 882/2015, nos mesmos moldes da ADPF 442 impetrada 

cerca de dois anos depois  con orme se o ser a no Art.   do re erido projeto de lei  “Art. 

11 - Toda mulher tem o direito a decidir livremente pela interrupção voluntária de sua 

gravidez durante as primeiras do e semanas do processo gestacional”  CÂ ARA   S 

DEPUTADOS, 2015, online). 

Ademais, deve-se observar que a apresentação do PL 882/2015 se deu há mais de 

três anos sem que fosse levado à votação. 

Desse fato, pode-se depreender que o Poder Legislativo, em geral, entende que a 

legalização do aborto não está entre uma das prioridades a serem enfrentadas no presente 

momento, configurando, na verdade, uma tentativa de acelerar a aprovação de um tema 

sem que ele passe pelo órgão competente. Nesse sentido, discorreu a ministra Ellen 

Gracie na ADPF supramencionada (STF, 2012, online): 

 

Não há como deixar de conferir à pretensão da autora o evidente intuito de ver 
instituído, por meio de decisão judicial, em controle concentrado de 
constitucionalidade, aquilo que o legislador, até hoje, não concedeu, ao não 
aprovar projetos de lei, no Congresso Nacional, com objetivo de introduzir, no 
sistema do Código Penal, a hipótese de não punição de aborto praticado, 
quando se comprovarem graves anomalias no feto, em termos a não apresentar 
condições de sobrevida. (...) Assim sendo, não é de admitir-se que, por meio de 
interpretação conforme a Constituição, consoante pretende a autora, no bojo de 
procedimento de controle concentrado de constitucionalidade de normas, as 
quais explicitamente regulam instituto jurídico penal, com contornos 
específicos, se venha a instituir hipótese outra de excludente de punição, 
quando o legislador, de forma inequívoca e estrita, alinha os casos em que o 
crime em referência não se pune, máxime, na espécie, diante da existência de 
proposta legislativa em exame no Congresso Nacional. 

 

Por fim, diferentemente do que ocorreu no julgamento do feto anencéfalo, em que 
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a maioria da população, segundo pesquisas, concordava com a antecipação terapêutica do 

parto  não se  ê unanimidade quanto ao “a orto comum”. 

Segundo pesquisa realizada pelo Ibope, cerca de 80% da população é contrária a 

legalização do aborto. Conceder tal possibilidade via controle judicial seria não só violar 

a competência do Congresso Nacional, mas também ignorar a opinião de cerca de 80% da 

popula ão nacional  trans ormando o Supremo  ri unal  ederal em um “ erdadeiro” 

legislador positivo (BRAMATTI; TOLEDO, 2014, online). 

 

3 HABEAS CORPUS Nº 124306 

 

Em 29 de novembro de 2016 a Primeira Turma Do Supremo Federal julgou o 

Habeas Corpus 124306, no qual firmou, de certo modo, entendimento de que o crime de 

aborto é incompatível com os direitos sexuais, reprodutivos, psicológicos da mulher, bem 

como diversos outros princípios presentes no ordenamento jurídico como o princípio da 

isonomia. 

O processo teve início em 2013, com a prática do crime de aborto consentido pela 

gestante cumulado com formação de quadrilha. 

 Inicialmente, o juízo de primeiro grau conferiu liberdade provisória aos réus com 

fundamento no fato de que os crimes seriam de médio potencial ofensivo e com penas 

brandas. Dessa decisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou recurso que, 

ao ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a aplicação da 

prisão preventiva. Decisão que também foi mantida pelo STJ. 

Ocorre que a defesa apresentou Habeas Corpus no STF, o qual foi distribuído ao 

ministro Marco Aurélio, que deferiu cautelar no sentido de revogar a prisão preventiva. 

Posteriormente, o ministro Luís Barroso pediu voto vista no qual entendeu pelo 

não conhecimento do HC, por se tratar de substitutivo de recurso (no caso Recurso 

Extraordinário), entretanto concedeu a ordem de ofício, posição que foi acompanhada 

pelos demais ministros (Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber) no sentido de revogar a 

preventiva (1ª TURMA, 2016, online). 

Em que pese ter apenas se limitado a revogar a prisão preventiva, o voto vencedor 

proferido pelo ministro Luís Barroso merece especial destaque por ter sido uma decisão 

marcadamente ativista, posto que discorreu acerca da possibilidade da prática do aborto 

até o terceiro mês de gestação, ultrapassando as razões da revogação da prisão cautelar, 
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quais sejam a ausência de risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução 

criminal ou a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), uma vez que os acusados eram 

primários, possuíam residência fixa, bons antecedentes, etc. 

Inicialmente o ministro fundamenta a necessidade de descriminalização do aborto 

diante do fato que o Estado não pode obrigar a mulher a manter uma gravidez indesejada 

e que  diante do  ato de que “homens não engra idam”  ha eria uma o ensa ao princ pio 

da isonomia e, por conseguinte, aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 

 

A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os 
direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo 
Estado a manter uma gestação indesejada; a autonomia da mulher, que deve 
conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais; a integridade física e 
psíquica da gestante, que é quem sofre, no seu corpo e no seu psiquismo, os 
efeitos da gravidez; e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam e, 
portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da 
mulher nessa matéria (STF, 2016, online). 

 

O primeiro ponto ativista que pode ser observado foi a ocorrência do chamado 

“Ati ismo  udicial  etodológico  interpretati o ”  uma  e  que o órgão judicial se 

utili ou de conceitos jur dicos  agos como o dos “direitos sexuais e reproduti os”   em 

como “igualdade da mulher”  para permitir a prática do a orto  proi ida expressamente 

pelo Código Penal brasileiro. Nesse sentido, conforme já exposto, ensina Daniel 

Sarmento (ano, p. 40-41):  

 

[...] Será então ativista, porque naturalmente dotada de alto teor de criatividade 
normativa, toda decisão judicial expansiva dos significados de princípios 
constitucionais abstratos e imprecisos a ponto de regular diretamente condutas 
concretas, excluir o espaço de liberdade de conformação do legislador 
democrático, criar novas regras constitucionais e direitos fundamentais 
implícitos.  

 

Além disso, observa-se no re erido  oto uma “ isão de mundo” do  inistro no 

sentido de que o Estado não se poderia proibir a prática do aborto, uma vez que estaria 

intervindo no direito reprodutivo da mulher. 

Ocorre que essa posição não se coaduna com a sociedade brasileira, a qual em sua 

maioria (Cerca de 80% segundo o IBOPE) é contra a legalização do aborto, entendendo, 

portanto, que o Estado deve sim limitar a prática dessa conduta. 

Por isso, não há que se falar em interpretação conforme a Constituição, 

principalmente se observarmos os ensinamentos de Ferdinand Lassale (2002, p. 68), para 
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o qual “ e nada ser e o que se escre e numa  olha de papel se não se ajusta à realidade, 

aos  atores reais e e eti os do poder.” 

De nada adianta cinco ministros criarem jurisprudência acerca da possibilidade da 

prática do aborto se nem o Congresso, nem a maioria da população entendem que essa 

conduta se aplica à realidade brasileira, ficando configurado, assim, uma atuação do STF 

como legislador positivo. 

Além disso, há a prática da chamada decisão maximalista, criticada por Cass 

Sustein (1999, p. 3-10), posto que o Supremo Tribunal Federal divagou por questões 

anexas que nada tinham ou pouco tinham a ver com a questão objeto do habeas corpus (a 

manutenção ou não dos requisitos ensejadores da prisão preventiva), a exemplo de meios 

mais eficazes de combate ao aborto, que, evidentemente, possuem natureza de políticas 

públicas, extrapolando a competência do Poder Judiciário. Vejamos: 

 

É possível que o Estado evite a ocorrência de abortos por meios mais 
eficazes e menos lesivos do que a criminalização, tais como educação 
sexual, distribuição de contraceptivos e amparo à mulher que deseja ter o 
filho, mas se encontra em condições adversas; (iii) a medida é 
desproporcional em sentido estrito, por gerar custos sociais (problemas de 
saúde pública e mortes) superiores aos seus benefícios (STF, 2016, 
online ”.  

 

Nesse sentido, Alexandre Campos (2014, ebook) baseando-se em Cass Sustein, 

ensina que a decisão maximalista   em  erdade “mais uma soma de opiniões indi iduais 

do que uma solu ão”. 

A postura maximalista tem sido constante para muitos ministros, o que acaba 

repercutindo negativamente nas decisões definitivas e isso porque elas são muito mais a 

soma de opiniões indi iduais do que solu ões constru das “de  orma clara, objetiva, 

institucional e, sempre que possível,      ”, que reflitam uma posição do Supremo como 

instituição (CAMPOS, 2014, ebook).  

  caráter opinati o da decisão do ministro   percept  el ao “di er que os 

male  cios do a orto são superiores aos  ene  cios” e tam  m ao di er “já que homens 

não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a 

 ontade da mulher nessa mat ria”  S          online). 

Ademais, segundo explica o ministro Moreira Alves, ao realizar a interpretação 

conforme a Constituição, o intérprete se depara com dois limites: a literalidade da lei e o 

objetivo perseguido pelo legislador ao criar a norma (STF, 1988). 
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 sse entendimento decorre do  ato de que a “interpreta ão con orme a 

Constitui ão”   uma t cnica de decisão e não simplesmente uma mera t cnica de 

interpretação, isso evitaria que o tribunal agisse como legislador positivo. 

Com isso, a decisão violou também os pressupostos básicos da interpretação 

conforme a Constituição, posto que é evidente que além de violar a literalidade dos 

artigos 124 e 126 do Código Penal, violou também o objetivo do legislador, qual seja 

proteger a integridade do feto. 

Por fim, a referida decisão apesar de não ter efeito vinculante e de não ter 

absolvido os réus, tendo apenas revogado a preventiva, criou atrito entre o Poder 

Legislativo e o Poder Judiciário, tendo sido criada comissão especial para incluir na 

Constituição federal disposição mais rígida sobre o aborto. Sobre esse tema, disse o 

Presidente da C mara dos  eputados Rodrigo  aia  “Sempre que o Supremo legislar  

nós  amos deli erar so re o assunto”  S     RA        online). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A jurisprudência brasileira tem evoluído bastante acerca da legitimidade da 

atuação positiva por parte do Poder Judiciário. 

O tema é atual e bastante complexo, por isso a doutrina não é unânime acerca da 

legitimidade desse instituto. Portanto, essa atuação não pode ser classificada inteiramente 

como benéfica ou maléfica, uma vez que, se por um lado o judiciário supre um processo 

legislativo moroso, dando a solução ao caso diante de uma omissão legislativa, muitas 

vezes solucionando questões óbvias a exemplo do casamento entre homossexuais, feto 

anencéfalo e do nepotismo; por outro, o ativismo judicial pode acabar violando o 

princípio da separação dos poderes, invadindo a competência do Poder Legislativo, como 

no caso da ADPF 442 e do HC 124306, que visam a legalização do aborto, posto que tal 

conduta, além de ser proibida expressamente em lei, não constitui a vontade da maioria 

da população brasileira no cenário atual.  

Legalizar tal instituto por meio de uma decisão de 11 ministros não eleitos traria 

inúmeros problemas ao Estado Democrático de Direito, posto que, além de não ser o 

desejo da maioria da popula ão  rasileira  tal atitude  “tolheria” do Poder  egislati o o 

direito de debater um tema complexo e delicado como o aborto, e, por conseguinte, de 

amadurecer a democracia do país que só tende a crescer com a superação desse tema. 
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Por fim, conclui-se que a viabilidade, ou não, do ativismo judicial só é possível de 

conhecer diante do caso concreto. Há decisões com maior ou menor grau de ativismo, 

devendo o interprete sempre tomar cuidado para não acabar por esvaziar a competência 

do Poder Legislativo que, evidentemente, é o órgão legitimado para a criação, alteração 

ou revogação das leis, principalmente se a temática envolver questões polêmicas que, por 

sua natureza, necessitam de um maior debate, o qual só pode ser feito no âmbito do 

Congresso Nacional. 
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RESUMO 
Este trabalho teve o intuito de realizar um estudo comparativo sobre os pensamentos de 
Platão e Marx, para se obter uma conclusão no tocante ao questionamento da existência 
de influência de um pensamento sobre o outro. Para tanto, fora necessário realizar 
pesquisas bibliográficas na temática humanística, inclusive nas obras dos respectivos 
autores, assim como artigos que foram escritos analisando os dois. Com base nisso, 
optou-se por dividir o estudo em três capítulos, sendo o primeiro e segundo dedicados 
exclusivamente à demonstração de quem foi Platão e Marx, respectivamente, explanando 
sobre os seus pensamentos, principalmente no tocante à dialética, à propriedade privada e 
à justiça. Após isso, no terceiro capítulo, fora inserida uma abordagem crítica sobre a 
possível influência de Platão em Marx. Assim, constatou-se que há uma relação entre os 
dois pensamentos, nos quais os aspectos abordados tem uma finalidade entre si, que é a 
busca do bem geral ou bem comum, pois, mesmo sendo distinto o modo de chegar a essa 
finalidade, é inegável que este bem, é o ponto de chegada, razão pela qual entende-se que 
existe uma influência, no tocante à dialética, assim como na propriedade privada ser a 
origem das desigualdades sociais e por fim a justiça, como uma ideia de bem comum pra 
todos. 
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ABSTRACT 
This work aimed to make a comparative study on the thoughts of Plato and Marx, to 
reach a conclusion regarding the question of the existence of influence of one thought on 
the other. Therefore, it was necessary to carry out bibliographical research on the 
humanistic theme, including the works of the respective authors, as well as articles that 
were written analyzing both. Based on this, it was decided to divide the study into three 
chapters, the first and second being devoted exclusively to demonstrating who Plato and 
Marx were, respectively, explaining their thoughts, especially concerning dialectics, 
private property and justice. Following this, in the third chapter, a critical approach to 
Plato's possible influence on Marx was inserted. Thus, it was found that there is a 
relationship between the two thoughts, regarding the aspects addressed, that have a 
purpose in common, which is the pursuit of the general or common good, because even if 
the way to reach this purpose is different, it is undeniable that this is the point of arrival, 
which is why it is understood that there is influence, as to dialectics, in private property 
being the creator of social inequalities and in justice, having an idea of common good for 
all. 
 
Key Words: Plato. Common good. Marx. Class inequality. Influence. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

As teorias humanísticas são necessárias para poder melhor entender o estado em 

que nossa sociedade está nesta contemporaneidade, em razão de diversos fatores, tais 

como, o modo de agir, o motivo da vida, o que é o bom e mal, além do conceito de 

justiça.  

Em razão do questionamento que surge sobre o que seria essa justiça, será 

levantado nesta pesquisa o que dois autores dissertam sobre a justiça: Platão e Karl Marx, 

pois através destes, irá ser exposto o que cada um compreende como justiça e como eles 

entendem qual é o melhor caminho para se chegar a esta, analisando, por fim, se existe 

influência de Platão em Marx, sobre o conceito de justiça. 

Para melhor abordar o que está sendo proposto, a pesquisa será exposta em três 

capítulos. No primeiro, serão exposta as noções básicas sobre Platão, dissertando 

especificamente sobre sua análise no tocante a dialética, propriedade privada e, 

consequentemente, a justiça.  

Por sua vez, no segundo capítulo, a análise será feita nos mesmos moldes do 

primeiro, só que com relação a Karl Marx, de modo a ter como fito explicitar o modelo 

marxista nos aspectos abordados acima.  

No terceiro capítulo, será exposto, por fim, a análise comparativa e crítica sobre se 

existe de fato influência do pensamento platônico sobre o marxista, nestes aspectos que 
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serão mencionados no trabalho, ou seja, dialética, propriedade privada, que, em um viés 

prático, são consequência para a justiça.  

Sendo assim, pretende-se, nesta pesquisa, ter um estudo abrangente sobre o 

movimento platônico e marxista, explicitando as suas nuances, similitudes e distinções, 

para se ter uma exposição completa, que permita chegar a uma análise comparativa e 

crítica, sobre o questionamento da pesquisa, ou seja, se existe uma influência de Platão 

em Marx, no aspecto da justiça. 

Acredita-se que tal análise é importante, em razão destes autores serem, até hoje, 

relevantes para análise filosófica e sociológica do ser humano, tanto na vida privada, 

quanto na vida pública, razão pela qual estão sendo trabalhados nesta pesquisa. 

 

2 PLATÃO (428 A.C. – 348 A.C.) 

 

Platão fora um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, sendo 

ainda, autor de alguns diálogos filosóficos e fundador da primeira instituição de educação 

do mundo ocidental, que foi a Academia em Atenas, sendo assim, considerado por 

muitos, uma das principais figuras na história da Grécia antiga e da filosofia ocidental. 

 

2.1 Origem e Características Básicas 

 

A Filosofia Platônica é ontológica e dualista, pois parte do pressuposto da 

existência de uma realidade além da mundana, significando uma união da dialética e da 

ética socrática com o orfo-pitagorismo e o sincretismo oriental, de modo que a doutrina 

do Estado que é elaborada por Platão, é entendida por alguns, como Eduardo Bittar e 

Guilherme de Assis, demonstrativa do primeiro dos comunismos (2019, p. 62). 

Segundo André de Carvalho Ramos (2019, p. 45), Platão, em sua o ra “A 

Repú lica”  de endeu a igualdade e a no ão do  em comum  pois o  em teria  alor em si 

mesmo.  

Com base nisso, é importante trazer os ensinamentos de Kendra Corrêa Barão 

(2009, p. 10), que afirma que a filosofia de Platão tem uma orientação ética, na 

concepção de que o homem deve ignorar os prazeres, as riquezas e as honras, as 

renúncias aos bens do corpo do mundo e pôr em prática a virtude, sendo que tal conduta 

causou uma forte impressão entre as pessoas que o conheciam, pois esta modificava de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Cl%C3%A1ssica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Plat%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Atenas
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forma elevada os valores tradicionais.  

Al m disso  esse  ilóso o ela orou a pala ra “ideia”  para assim denominar as 

intuições intelectuais, superiores às sensíveis, pois para ele o mundo real seria o mundo 

das ideias gerais, que seriam as únicas, sendo somente alcançado por meio da 

contemplação e purificação dos enganos dos sentidos.  

Para Roger Moko Yakibu (2011, online), no pensamento de Platão, existe uma 

dialética que fará com que a alma seja elevada das coisas múltiplas e mutáveis, para as 

ideias unas e imutáveis, pois como as ideias gerais são hierarquizadas e acimas destas, 

está alocada a ideia do bem, que seria a perfeição ou suprema beleza, razão pela qual os 

seres e as coisas só existem enquanto estão ligadas ao bem. 

Imbuído desse ideal de alcançar o bem, Platão entendia que se os detentores de 

poder tivessem casas, terras ou dinheiro próprio se tornariam automaticamente protetores 

destes e aliados dos cidadãos. Além disso, defendia que as meninas deveriam ter as 

mesmas oportunidades intelectuais que os meninos, tendo assim as mesmas chances de 

conseguir chegar aos cargos públicos mais altos, conforme trecho abaixo (BARÃO, 2009, 

p.      “Se a mulher mostrar capacidade para ocupar cargo pú lico  que o ocupe  e se 

algum homem unicamente se mostrar apto para lavar pratos, que exerça igualmente a 

 un ão a que a pro idencia o destinou”. 

 

 

2.2 Dialética em Platão 

 

Quanto à dialética, Platão a define como a arte de pensar, questionar e 

hierarquizar ideias. Além disso, ele utiliza a dialética na referência a qualquer método que 

possa ser mencionado como condutor da filosofia.  

Diante disso, a dialética seria um instrumento que permite o alcance da verdade, 

tendo a obra platônica uma preocupação direta com a ciência, moral e a política.  

O ponto de partida da dialética platônica, então, é o senso comum com fito de ser 

refutado e consequentemente superado, pois esse autor propõe que a opinião seja 

questionada para que seja descoberta a verdade, a partir do indivíduo sem quaisquer 

interferências externas.  

Essa hierarquia tem como fito a demonstração da fragilidade, a falta de 

fundamentação e os preconceitos que são elaborados pelo senso comum, ou seja, a 
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dialética permite que contradições existam unicamente como meio para que estas sejam 

superadas, requerendo uma postura crítica, que gera a necessidade de reflexão, 

questionamento da opinião, da origem e de suas fundamentações.  

 

2.3 Propriedade Privada e o Estado para Platão 

 

Platão por determinadas vezes se apropria do método psicológico, ao explicar que 

o aparecimento do Estado é uma consequência das necessidades humanas, pois o homem 

isoladamente considerado se sente fraco, razão pela qual faz com que este, necessite de 

auxilio e assim se junte aos seus semelhantes, surgindo assim o Estado.  

Assim, ao fundar o Estado, os cidadãos que estão na localidade irão se dedicar a 

algumas atividades, tais como agricultura, artesanato ou venda de produtos, situação que 

faz gerar o comércio e o dinheiro.  

Contudo, como toda evolução que existe, ao longo do tempo, os homens não mais 

se satisfazem com a realização das próprias necessidades materiais, sendo imbuídos pela 

ambição e o desejo de viver luxuosamente, surgindo assim a ideia de riqueza, a cobiça e 

as guerras de conquista, o que gera a necessidade de ter um exército.  

Esse contraste entre a riqueza e a pobreza, quando é elevado, faz com que a paz 

interior suma aos poucos, razão pela qual o Estado fica dividido e consequentemente a 

República enfraquece, de modo que a miséria surge ao lado da riqueza, os mais abastados 

não cuidam mais das suas empresas e os menos afortunados não trabalham bem, podendo 

chegar até o ponto de uma parte da população desejar o aniquilamento e o sofrimento dos 

demais.  

Essa ideia apresentada é baseada na propriedade privada, razão pela qual Platão 

entende como estado ideal aquele que:  

 

[...] as mulheres e os homens devem ser nivelados em todos os domínios, 
incluso no da educação e no de toda a atividade em geral, tanto em época de 
guerra como em período de paz. [...] Os homens viverão unidos pelos mesmos 
sentimentos de alegria ou de dor. Atualmente, vivem desunidos porque esses 
sentimentos foram individualizados. [...] Não será perfeito, enquanto não for 
dirigido por um homem que conheça a fundo a ciência do Bem. 

  

Logo, percebe-se que, para Platão, o bem comum só será alcançado quando a 

política tiver como finalidade a justiça. Porém, para isso deve existir um modelo de 

Estado em que este e seus cidadãos devem ser, acima de tudo, justos.  
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Contudo, deve ser dito que para Platão a direção da coisa pública só caberia aos 

verdadeiros filósofos, pois o saber destes os legitima para exercer tal função (MARTINS, 

2017, online).   

 

2.4 Entendimento Platônico sobre Justiça  

 

Segundo Sérgio Luiz Junkes (2005, p. 23), na filosofia de Platão, é possível 

visualizar duas modalidades de justiça, que são a absoluta e a relativa. A justiça relativa é 

a justiça humana que se paira nos princípios da alma e tenta dela se aproximar, sendo tal 

justicialibilidade, uma virtude indispensável à vida em comunidade, pois é ela que 

propicia a convivência harmônica e cooperativa entre os seres humanos que vivem em 

coletividade.  

Percebe-se que existe no entendimento de Justiça para Platão a aplicação do 

princípio de especialização funcional, pois este reafirma a divisão do trabalho e 

consequente especialização, de modo a aumentar a eficácia e o rendimento, sendo a partir 

dessa ideia que Platão elaborará seu estado e que determinará sua definição de justiça 

(BELINI, 2009, p. 60). 

Com base nisso, João Lordelo (2017, p. 188), afirma que, no tocante à Justiça, 

Platão entende que esta consiste em uma virtude proeminente que detém maior valor que 

outras virtudes, como a coragem e o conhecimento.  

Para esse filósofo, a Justiça é a responsável por organizar as três potências da 

alma humana, que são o lado racional, o lado dos impulsos e fatos e o lado das 

necessidades básicas, de modo que, a partir destas, como algo ideal, é desenvolvido a 

teoria de organização social da pólis, hierarquicamente e aristocraticamente, onde cada 

um tem funções determinadas, e os sábios e filósofos detém o dever de governar, o que 

faz com que se chegue à conclusão de que o justo é aquele que obedece a esta ordem 

(LORDELO, 2017, p. 188). 

Já para Paulo Nader (2014, p. 480-481), Platão tem como ideia de justiça à de 

 elicidade  pois ele já a irmara que “só o justo    eli  e o injusto  des enturado”  de modo 

que a justiça seria a grande virtude do ser humano, e a sua função é promover o 

equilíbrio, a harmonia entre os membros da sociedade. 

Na o ra “A República”, Platão conceitua a justiça como a vontade de um cidadão 

de exercer sua profissão e atingir seu nível pré-determinado e não interferir em outros 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
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assuntos, de modo pelo qual, para que a justiça detenha validade, ela terá que ser 

uma virtude e, consequentemente, efetiva para a boa vida de quem é justo (LOPES, 2005, 

p. 52).  

É importante constar que, segundo Luís Roberto Barroso (2010, p. 270), o 

jusnaturalismo tem sua origem associada à cultura grega, na qual Platão já se referia a 

uma justiça inata, universal e necessária, razão pela qual coube a Cícero sua propagação 

em Roma, que teve forte influência no pensamento cristão, que ao chegar aos dias de 

hoje, passam por densa e complexa elaboração ao longo da Idade Média. 

Segundo Ingo Wolfgang (2017, p. 34), no tocante a utilização da expressão 

“constitui ão” nos escritos pol ticos da Antiguidade e do  edie o tinha por intuito 

designar um modo de organi a ão  pol tica ideal da sociedade  como na o ra “A 

Repú lica” de Platão   A  AR         p.    . 

Diante do abordado, a doutrina de Eduardo Bittar e Guilherme Assis (2019, p. 

804), entende que da obra de Platão advém uma herança segundo a qual a justiça é 

virtude suprema. 

A obra destes autores (BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 194) afirma ainda que a 

admissão de uma realidade divina, para além da realidade humana, importa a 

concordância da existência de uma Justiça divina, para além da conhecida pelos homens. 

Sendo assim, o que é perfeito e absoluto deve ser contemplado para que se extraia os 

princípios ideais para o governo da politeia, que é uma tarefa direcionada ao filósofo.  

Esse atuar realizado por Platão faz com que todo o equilíbrio das relações 

humanas seja baseado em critérios acessíveis aos sentidos, passíveis de serem discutidos 

pela opinião, criando-se uma expectati a de justi a que só se cria no “al m”  apesar de 

algumas vezes, ocorrer na vida terrestre (BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 195). 

A doutrina de Eduardo Bittar e Guilherme Assis (2019, p. 195) afirma que, nos 

textos de Platão, a retribuição aparece como uma forma providencial de justiça cósmica, 

citando que  nas “ eis”  a ordem do mundo   dada pela justi a retri uti a  pois esta seria 

in al  el  assim como  na “Repú lica”  tem-se a ideia de que a retribuição é o modo de 

justiça metafísica, que ocorre desde o aqui e também no além. 

Importante dizer que André Ramos Tavares (2017, p. 446) aborda a ideia do 

autocontrole, por meio do qual a parte superior da alma deve prevalecer sobre a inferior, 

repleta de desejos e ansiosa pelos pra eres  segundo trecho a aixo do diálogo de “A 

Repú lica”     4  p. 5     

https://pt.wikipedia.org/wiki/Virtude


76 
 

 
Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 1, jan./fev. 2020.  

ISSN 2595-1408 

 

A temperança outra coisa não é que certa ordem ou freio que se põe aos 
prazeres e paixões. Daqui vem a expressão senhor de si mesmo e outras 
semelhantes, que são, por assim dizer, outros tantos vestígios desta virtude. 
(...). Há na alma do homem duas partes: uma superior, outra inferior. Quando a 
parte superior governa a inferior, diz-se que o homem é senhor de si e faz-se 
elogio; quando, porém, por hábito ou defeito de educação, a parte inferior 
assume o império sobre a superior, diz-se que o homem de apetites 
desordenados é escravo de si mesmo, e isto é vitupério e desprezo. 

 

Diante disso, cabe trazer à baila a ideia abaixo: 

 

[...] A conotação primitiva de jus e diké porém, pouco tem a ver com as 
derivações que, à custa de sufixos e prefixos, foram feitas posteriormente, 
ligando-as a coisas, como leis, tribunais, sentença etc. O sentido primeiro das 
palavras tinha antes uma referência religiosa que guarda ainda hoje a palavra 
jurar. Neste sentido, podemos ter uma compreensão mais exata do significado 
da justiça para Platão ou Aristóteles, com sua referência eticamente religiosa, 
mais do que técnico-jurídica (FERRAZ JÚNIOR, apud, BITTAR; ALMEIDA, 
2019, p. 146). 

 

Na o ra “ eis”  Platão  atuando de  orma de ensi a para com a lei  diante do 

questionamento sobre o que seria melhor, o governo das leis ou dos homens, afirma 

(MORAES, 2016, p. 344): 

 

Chamei aqui de servidores das leis aqueles que ordinariamente são chamados 
de governantes, não por amor a novas denominações, mas porque sustento que 
desta qualidade dependa sobretudo a salvação ou a ruína da cidade. De fato, 
onde a lei está submetida aos governantes e privada de autoridade, vejo pronta 
a ruína da cidade; onde, ao contrário, a lei é senhora dos governantes e os 
governantes seus escravos, vejo a salvação da cidade e a acumulação nela de 
todos os bens que os deuses costumam dar às cidades. 

 

A doutrina de Alexandre de Moraes (2016, p. 278) aborda que Platão tinha o 

entendimento de que a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos 

tinham como fito a fixação de uma regra proibitiva, para que os servidores não se 

deixassem induzir por preço algum para ter condutas contrárias aos interesses do Estado 

(PLATÃO, 1994, p. 117). 

Com base nisso, Eduardo Bittar e Guilherme Assis (2019, p. 195) entendem que 

diante dos ensinamentos de Platão, deve-se compreender que, para ele, não cabe ser justo 

ou injusto somente nesta vida, pois se a alma preexiste ao corpo, é porque também 

subsiste à vida carnal, de modo que ao justo caberá o melhor e ao injusto o pior, após o 

julgamento da alma pelo Tribunal Divino.  
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Seguindo o exposto do que seria justiça para Platão, este propõe investigar se de 

fato é proveitoso praticar a justiça, realizar boas ações e ser justo, independentemente de 

reconhecimento, ou se seria melhor ser injusto (BELINI, 2009, p. 67). 

Com base nisso, é cabível expor que o ideal ético de Platão é notório, de modo 

que a sua atuação em prol da justiça é inegável. Contudo, como esse ideal vem expresso 

através de diálogos, tal intuito apresenta muitos limites (BELINI, 2009, p. 67-68), 

devidos à própria concepção antropológica de Platão:  

 

[...] permanece verdadeiro que, por quanto fosse nobre o fim que Platão 
perseguia (unificar uma cidade como uma grande família, tirando à raiz tudo 
aquilo que fomenta os egoísmos humanos), os meios que apontou não somente 
resultam inadequados, mas equivocados. Em todas estas doutrinas, a bem 
julgar, o erro de fundo é o mesmo, e consiste no considerar a raça mais 
importante que o indivíduo, a coletividade mais que o singular. Platão, como 
todos os gregos anteriores a ele (e também depois dele, até o surgimento das 
correntes helenísticas), não teve claro o conceito de homem como indivíduo e 
como irrepetível singular, e não pode então entender que próprio neste ser uma 
individualidade singular e irrepetível está o valor supremo do homem. 

 

Por fim, Eduardo Bittar e Guilherme Assis (2019, p. 197) afirmam que a justiça, 

ética e política movimentam-se, no sistema de Platão, sob o mesmo ritmo e melodia, 

cujas notas são as ideias metafísicas que derivam da ideia primordial do Bem. Além 

disso, trazem a ideia de que Platão não dá garantias sobre o destino dos justos nesta vida, 

embora tenha certeza de que os Deuses não os esquecerão, mas admite que na vida futura 

a justiça receberá a sua recompensa suprema.  

 

3 KARL MARX (1818 – 1883)  

 

Marx fora um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e 

revolucionário socialista que nasceu em uma família de classe média em Tréveris, 

na Renânia Prussiana, tendo mais tarde se tornado apátrida, passando grande parte de sua 

vida em Londres, no Reino Unido, e estudado nas universidades de Bonn e Berlim, onde 

se interessou pelas ideias filosóficas dos jovens hegelianos.  

 

3.1 Origem e Preceitos Básicos 

 

Quando esteve em Berlim, Karl Marx teve contato prolongado com as ideias dos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_m%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A9veris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_do_Reno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Bonn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Humboldt_de_Berlim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jovens_hegelianos
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Jo ens  egelianos  que são do mo imento “hegelianos de esquerda”  in luenciando assim 

no aspecto da filosofia de história e sua concepção dialética. 

 e  ato  por certo tempo  Karl  arx  ora considerado um “hegeliano de 

esquerda”  contudo  ao romper com esse grupo, efetuou uma revisão crítica sobre os 

conceitos de Hegel, ao tomar conhecimento sobre as concepções de Ludwig Feuerbach, 

por meio do qual manteve o entendimento da história enquanto progressão dialética, ou 

seja, o mundo está em processo, em razão do choque permanente entre os opostos, não 

sendo estático, porém, eliminou o espírito do mundo enquanto sujeito ou essência, pois 

passou a entender que a origem da realidade social, não se encontra no mundo das ideias 

e na consciência que os homens detêm dela, mas sim na ação concreta destes, que é o 

trabalho humano. 

Tendo em vista o exposto, percebe-se que a existência material precede qualquer 

pensamento, inexistindo assim possibilidade de pensamento sem existência concreta.  

Contudo, Marx inverte a dialética hegeliana, colocando a materialidade na gênese 

do movimento histórico que constitui o mundo, elaborando assim a dialética materialista, 

construída como crítica ao materialismo de Feuerbach. 

Conforme já afirmado, no seio do hegelianismo, surgiu a doutrina de Karl Marx e 

sua dialética materialista da história, que são distintas, pois o marxismo tomou um rumo 

mais social, ideológico e político, identificando na práxis os usos transformadores da 

política, notabilizando-se, em meio a convulsões sociais, num materialismo econômico. 

Por sua vez, a dialética é um ponto de unidade do marxismo com o hegelianismo 

(BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 508). 

Logo, percebe-se que Marx é influenciado em parte por Feurbach e por Hegel, 

pois incrementa o materialismo, tornando-o dialético e histórico, sabendo entrever na 

história humana a sucessão de regimes econômicos de exploração e de alternância de 

classes dominantes, tendo sua doutrina fortes influências sobre os movimentos sociais 

dos séculos XIX e XX (BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 65). 

Diante disso, pode-se compreender que a proposta marxista consegue aliar a 

dialética hegeliana, a efetividade naturalista feurbachiana, o historicismo, o 

evolucionismo darwiniano e o materialismo, efetivando-se como um inovador conjunto 

teórico a serviço dos interesses sociais da coletividade, de modo que os princípios 

marxistas irão inspirar a geração de debates que detém aspectos sociais e preocupações 

humanas, ainda que seja perceptível, a impossibilidade da saída revolucionária, como 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
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ocorre na Escola de Frankfurt (BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 541-542). 

Além disso, tal pensamento se solidifica como um compromisso com o social, a 

práxis e ação política se separando do idealismo ou das perspectivas anteriores existentes 

(BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 541), pois Marx não admite uma filosofia de gabinete 

que traduz um inativismo contemplativo e passivo aos acontecimentos sociais.  

 Segundo André de Carvalho Ramos (2019, p. 62)  Karl  arx  na o ra “A questão 

judaica”  de   43  questionou os  undamentos li erais da  eclara ão  rancesa de       

afirmando que o homem não é um ser abstrato, isolado das engrenagens sociais, pois para 

Marx os direitos humanos defendidos até então eram ligados ao indivíduo, para atender 

seu interesse particular, separado da comunidade, de modo que, assim, não seria possível 

defender direitos individuais em uma prisma de realidade, no qual os trabalhadores. eram 

fortemente explorados. 

Diante dessa abordagem sobre os trabalhadores, é importante dizer que para 

Alexandre de Moraes (2016, p. 26), no século XIX, o manifesto comunista de Karl Marx 

passou a embasar teoricamente o movimento dos trabalhadores, e, juntamente com os 

reflexos do cartismo na Inglaterra e da Comuna de 1871, na França, passam a atacar as 

bases sólidas do Estado Liberal.  

A influência do pensamento de Marx foi de extrema relevância, tanto que, 

segundo André Ramos Tavares (2017, p. 832), essa ideia marxista, de ter relação com um 

mundo em que o Estado é abolido, obteve uma efetiva e ampla teorização por parte dos 

anarquistas, cujos representantes em destaque foram os seguidores do marxismo 

leninismo. 

Em suma, Karl Marx entende que o homem distingue-se do animal não por ser 

político ou racional, mas por ter capacidade de trabalho, sendo capaz de interagir com a 

natureza, a ponto de poder modificar a própria, fato o qual é essencial ao homem, que 

para isso se destina e nisso se realiza. Entretanto, se o homem for explorado por meio do 

trabalho, essa conduta deixa de ser sua condição essencial para cumprir sua função, 

tornando-se assim o instrumento que oprime o homem no aspecto econômico, razão pela 

qual o trabalho transforma em mecanismo de opressão de um pelo outro (BITTAR; 

ALMEIDA, 2019, p. 549). 
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3.2 Dialética em Marx  

 

Karl Marx compreende que a dialética é o pensamento e a realidade ao mesmo 

tempo, fato que demonstra que a realidade é contraditória com o pensamento dialético, de 

modo que os marxistas entendem que, nesse aspecto, deve-se juntar a dialética hegeliana, 

a efetividade naturalista feurbachiana, o historicismo, o evolucionismo darwiniano e o 

materialismo, de modo a se efetivar um novo modelo voltado aos interesses sociais do 

coletivo de pessoas. 

Marx, dentro da sua dialética, destaca que a burguesia seria a tese e o proletariado 

a sua antítese, de modo que a síntese seria a superação da sociedade de classes, por uma 

sem classes, surgindo assim, o comunismo, fato este que advém do pensamento de que as 

cries do capitalismo ocorrem dos conflitos entre os burgueses e o proletariado. 

 

3.3 Propriedade Privada e o Estado em Marx  

 

Karl Marx entende que a propriedade privada é um dos maiores problemas que 

fazem gerar a desigualdade entre a burguesia e o proletariado, pois é a partir da 

acumulação do capital que surge a oscilação no status social, o que consequentemente faz 

surgir a relação de dominância entre o detentor do capital e o mero trabalhador.  

Essa dominação, por si só, viola a igualdade material, o que faz esse autor crer 

que o fim da propriedade privada faria acabar com a desigualdade entre entes. Contudo, 

Marx afirma que este fito só será alcançado a partir da luta de classes, pois para que essa 

monopolização de detenção do capital seja afastada, há necessidade de que todo o 

proletariado se una e tenha este objetivo em comum, de modo a se alcançar a igualdade 

na obtenção de direitos e deveres. 

Percebe-se então que o Estado na ideologia de Marx é mínimo, pois esse ente, 

quando age em di ersos ramos  em  usca de “um interesse geral”  aca a gerando 

desigualdade, pois está escondendo uma realidade oposta, que é a que o Estado burguês 

está garantindo os interesses particulares dos capitalistas contra os interesses dos 

trabalhadores, que são a maioria absoluta da população.  
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3.4 Pensamento Marxista sobre o que é Justiça 

 

A premissa marxista entende que as ideias políticas de um povo são 

condicionadas por um desenvolvimento das suas forças produtivas (organização dos 

meios de produção), de modo que essa linha de visão divide a sociedade em grupos, 

capitalistas, que são os donos dos meios de produção, e proletários, reduzindo a 

complexidade das relações sociais (LORDELO, 2017, p. 258).  

A análise da luta de classes na história demonstra o quanto a posse dos 

instrumentos e meios de produção gera injustiças entre os próprios homens, e o 

capitalismo seria mais um destes sistemas que, em meados do século XIX, testa a 

distorção da forma em que distribui as riquezas e as relações humanas em sociedade 

(BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 543).  

Na visão marxista, a ideologia é vista como uma falsa percepção da realidade ou 

da história, pois seria uma forma de dominação simbólica, em que o dominado não se vê 

como tal, aceitando as orientações políticas do dominante, o que limita a luta de classes e 

efetiva uma forma aparentemente legítima de dominação silenciosa.  

O pensamento de Karl Marx, é que o Estado prevalece como superestrutura 

constante de inúmeros aparatos burocráticos de controle social, sendo um mecanismo de 

dominação de uma classe social pela outra e um modo de projeção política da classe 

dominante que tende a sufocar a classe subjacente (BITTAR; ALMEIDA, 2019, p. 533).  

Assim, o Direito e o Estado são grandes estruturas que reafirmam a vontade dos 

dominadores em face dos dominados, pois a forma que dá base para o desenvolvimento 

da superestrutura é a econômica, que determina a divisão social das classes (BITTAR; 

ALMEIDA, 2019, p. 533). 

Diante do exposto acima, é necessário trazer o que Cláudio Pereira Souza Neto e 

Daniel Sarmento (2012, p. 206) dizem ao abordar uma advertência de Marx na obra 

“ anuscritos  conômicos- ilosó icos”   

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a 
fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se 
defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de 
todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. E 
justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e às coisas, 
em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise 
revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos 
do passado.  
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Segundo Luís Roberto Barroso (2010, p. 99-100), com base na ênfase 

economicista de Marx, pode se perceber uma remarcação da tese de que o Direito é uma 

superestrutura que corresponde, no mundo das ideias, a uma base material, resultante das 

relações de produção, sendo assim uma infraestrutura econômica condicionante das 

instituições jurídicas.  

Para Vítor Sartori (2017, pg. 10), quando Marx trata das determinações objetivas 

tra idas pela es era da produ ão  ele aponta que a “justi a das transa ões” passa 

necessariamente por “agentes da produ ão”  que não podem ser retirados de campo  pois  

assim   alar em justi a e distri ui ão justa seria uma esp cie de “ raseologia” já que  ao 

fazê-lo, deixar-se-ia de lado justamente esses agentes, enquanto conformadores das 

determinações do conteúdo que seria levado à esfera da distribuição e da circulação.  

Logo, só seria possível ter como central a temática da justiça ao se ignorar o 

essencial, que é o fato de que o que são esses indivíduos, coincide com sua produção, 

motivo pelo qual, ao falar de justiça das transações tentando impor um parâmetro 

normativo, por meio da concepção de justiça, será para Marx similar a uma economia 

vulgar, que se permite a todo arbítrio (SARTORI, 2017, p. 10). 

Esse intuito voluntarista dos representantes da economia vulgar teria como 

contrapartida o fato de que a justiça, ao fim, baseia-se na circunstância de se originarem 

das relações de produção como consequência natural (SARTORI, 2017, p. 10). 

Esse apelo à justiça das transações, pelo que diz Marx (SARTORI, 2017, p. 20), 

parte de premissas insustentáveis, pois busca uma forma de justiça que se oponha à 

realidade efetiva das relações econômicas, procurando de modo ilusório o impossível, 

para assim trazer a justiça, como essência, ao revés do ideal capitalista, de modo que 

busca-se a justiça, tendo em conta a abstração da esfera distributiva e o círculo das trocas 

mercantis. Assim, Marx critica a concepção de Proudhon que analisa a noção de justiça, 

neste viés: 

 

A troca individual corresponde, também, a um modo de produção determinado, 
que, ele mesmo, responde ao antagonismo das classes. Mas as consciências 
honestas recusam-se a tal evidência. Quando se é burguês não se pode agir de 
outra forma a não ser ver nesta relação de antagonismo uma relação de 
harmonia e de justiça eterna, que não permite a ninguém fazer-se valer às 
expensas de outrem. Para o burguês, a troca individual pode subsistir sem o 
antagonismo das classes: para ele são duas coisas completamente disparatadas. 
A troca individual, como o burguês a figura, está longe de assemelhar-se com a 
troca individual tal como ele a pratica (SARTORI, 2017, p. 20).  
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A questão sobre a qual Marx (SARTORI, 2017, p. 12-13) estabelece uma posição, 

precisa ser vista com parcimônia, pois não há uma relação mecânica entre o Direito e o 

Estado de um lado e as relações econômicas de outro. Contudo, não é indiferente, pois no 

modo de produção capitalista, se algo é taxado como injusto ou antijurídico, a questão da 

justiça ou da injustiça, pode ter importância na tomada de consciência acerca da 

existência mesma de determinados conflitos sociais. 

A ideia da revolução do proletariado é instrumento teórico e prático suficiente na 

teoria marxista para a fixação da igualdade no meio social, tendo-se em vista, sobretudo, 

a necessidade de superar os fatores de desigualdade e diferença estabelecidos pela 

existência da propriedade e do individualismo econômico (BITTAR; ALMEIDA, 2019, 

p. 551). 

Para Paulo Nader (2014, p. 728), os marxistas entendiam que a imperfeição 

poderia ser transmudada, pois a sua origem tinha relação à distinção de classes sociais, 

logo, com seu desaparecimento, cessaria a imperfeição humana e a razão de ser do 

Direito.  

Além disso, segundo Luís Roberto Barroso (2010, p. 451-452), a teoria crítica do 

Direito, de inspiração marxista, enfatizava o caráter ideológico da ordem jurídica e seu 

papel legitimador da dominação de classe, ocultada por um discurso falsamente 

imparcial.  

Além disso, segundo Cláudio Pereira Souza Neto e Daniel Sarmento (SOUZA 

NETO; SARMENTO, 2012, p. 152), o marxismo denuncia que a igualdade e a liberdade 

do liberalismo, proclamadas pelas constituições, seriam apenas formais e não reais. 

Consoante Daniel Sarmento (2016, p. 43), Karl Marx criticou o excessivo 

individualismo existente na fala dos direitos do homem presente no século XIX, que, para 

ele, eram direitos do homem egoísta, do indivíduo destacado da comunidade, limitado a 

si próprio, ao seu interesse privado e ao seu capricho pessoal, razão pela qual, ele 

entendia, que os direitos do homem, eram um verniz, que tinha intuito de emprestar a 

legitimidade à exploração econômica existente no capitalismo (MARX, 2001, p. 33).  

Além disso, André de Carvalho Ramos (2019, p. 126-127) afirma que existe um 

fato que gerava a descrença nos marxistas, no tocante à linguagem dos direitos das 

revoluções liberais, que era a meta comunista de eliminação das lutas de classes e 

consequentemente do Estado. Sendo assim, a atuação dos direitos humanos como agente 

restritivo do poder do Estado e promotor da autonomia do indivíduo seria desnecessária, 
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pois haveria o ingresso na era comunista, que teria um mundo livre da opressão estatal.   

Quanto a essa crítica marxista, é importante constar que ela não leva em 

consideração o intuito emancipatório e de tolerância dos direitos humanos, inclusive após 

a internacionalização da matéria, que trouxe a universalidade, indivisibilidade e 

interdependência de todos os direitos, com atenção em especial na proteção das condições 

materiais indispensáveis à dignidade humana.   

Além disso, é importante instar que, segundo o pensamento de André de Carvalho 

Ramos (2019, p. 128), a crítica marxista sobre a concentração de poder em quem detém o 

capital ficou inócua pelo reconhecimento da autocracia e do poder arbitrário que 

imperaram nos regimes do socialismo real do século XX, que perderam sua força após a 

queda do Muro de Berlim em 1989 e da dissolução da União Soviética em 1991. 

Diante do que fora abordado até o momento, entende-se necessário acrescentar a 

doutrina de Bernardo Montalvão (MONTALVÃO, 2017, p. 55-56), que cita em sua obra 

uma extra ão do “ ani esto comunista”   AR         p. 33  de  arx e  ngels  escrito 

em 1872: 

 

Toda a sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, 
em duas grandes classes diametralmente opostas: a burguesia e o proletariado 
... A burguesia ... substituiu a exploração velada, por ilusões religiosas e 
políticas, por uma exploração descarada, direta e brutal... A burguesia suprime 
cada vez mais a repartição dos meios de produção, da propriedade e da 
população. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e 
concentrou a propriedade num pequeno número de mãos ... À medida que 
cresce a burguesia, quer dizer, o capital, desenvolve-se também o proletariado, 
a classe dos operários modernos que não vivem senão na condição de 
encontrarem trabalho ... Estes operários, obrigados a vender-se, dia-a-dia, são 
uma mercadoria, um artigo de comércio como qualquer outro ... Eles não são 
apenas os escravos da classe burguesa ... eles são, diariamente, a todas as 
horas, os escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do próprio 
burguês fabricante ... O proletariado passa por diferentes etapas de 
desenvolvimento ... Os conflitos entre operário individual e burguês individual 
assumem cada vez mais o caráter de conflito entre duas classes. Os operários 
começam por formar coalizões contra os burgueses; juntam-se para defesa dos 
seus salários ... O lumpemproletariado (o proletariado sem consciência de 
classe), esse apodrecimento passivo das camadas baixas da velha sociedade 
pode ser arrastado para o movimento por uma revolução proletária ... Todas as 
sociedades anteriores ... se basearam no antagonismo entre classes opressoras e 
oprimidas ... Os comunistas são ... o setor mais resoluto dos partidos operários 
de todos os países ... O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo que o de 
todos os outros partidos proletários: constituição dos proletários em classe, 
derrubamento da dominação burguesa, conquista do poder político pelo 
proletariado ... O que caracteriza o comunismo não é a abolição da propriedade 
em geral, mas antes a abolição da propriedade burguesa ... Vós, a burguesia, 
ficais horrorizados por querermos abolir a propriedade privada. Mas na vossa 
sociedade atual a propriedade privada está abolida para nove décimos dos seus 
membros ... O comunismo não tira a ninguém a faculdade de se apropriar dos 
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produtos sociais, tira apenas o poder de subjugar o trabalho alheio por meio 
dessa apropriação ... Já acima vimos que o primeiro passo da revolução 
operária é a elevação do proletariado a classe dominante, a conquista da 
democracia ... O proletariado servir-se-á da sua supremacia política para retirar 
pouco a pouco à burguesia todo o capital, para centralizar todos os 
instrumentos de produção nas mãos do Estado ... Os comunistas declaram 
abertamente que os seus objetivos só podem ser alcançados através da 
subversão violenta de toda a ordem social atual ... Proletários de todos os 
países, uni-vos!. 

 

Em suma, a questão primordial da reflexão marxista está na justiça social, o que 

se pode fazer por meio da reorganização das forças sociais produtivas, uma vez que a 

economia determina as estruturas e as classes de uma sociedade (BITTAR; ALMEIDA, 

      p. 55  . Para corro orar o a irmado  segue a aixo outro trecho do “ ani esto 

Comunista”  

 

O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar pouco a pouco 
todo capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção 
nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado em classe dominante, e 
para aumentar, o mais rapidamente possível, o total das forças produtivas. 
Todavia, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente 
ser postas em prática: 1 – Expropriação da propriedade latifundiária e emprego 
da renda da terra em proveito do Estado. 2 – Imposto fortemente progressivo. 3 
– Abolição do direito de herança. 4 – Confiscação da propriedade de todos os 
emigrados e sediciosos. 5 – Centralização do crédito nas mãos do Estado por 
meio de um banco nacional com capital do Estado e com o monopólio 
exclusivo. 6 – Centralização, nas mãos do Estado, de todos os meios de 
transporte. 7 – Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção 
pertencentes ao Estado, arroteamento das terras incultas e melhoramento das 
terras cultivadas, segundo um plano geral. 8 – Trabalho obrigatório para todos, 
organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura. 9 – 
Combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer 
desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo. 10 – Educação 
pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho 18.4 das crianças 
nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a 
produção material etc. (MARX; ENGELS, 1998, p. 42).  

 

Segundo o abordado, para Eduardo Bittar e Guilherme de Assis (2019, p. 558), 

fica evidente então que não se admite conciliação com a ideia de justiça natural, pois para 

o marxismo representa apenas um expediente ideológico para a justificação do poder, 

tendo inclusive fortes críticas a este argumento naturalista: 

 

A falsa concepção interesseira que vos leva a erigir em leis eternas da natureza 
e da razão as relações sociais oriundas do vosso modo de produção e de 
propriedade – relações transitórias que surgem e desaparecem no curso da 
produção – a compartilhais com todas as classes dominantes já desaparecidas. 
O que admitis para a propriedade antiga, o que admitis para a propriedade 
feudal, já não vos atreveis a admitir para a propriedade burguesa. (MARX; 
ENGELS, 1998, p. 39).   
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O pensamento marxista é tão importante no contexto jurídico que, conforme o 

lecionado por Pedro Lenza (2019, p. 187), a ideia de Constituição-dirigente é encarada 

por Canotilho como advinda de uma inspiração marxista, que tem como fito, instar na 

Constituição a implantação progressiva de um Estado socialista, que primeiramente será 

socialista, para no final ser comunista, como, por exemplo, a Constituição portuguesa de 

1976 (FERREIRA FILHO, 2008, p. 14-15). 

Segundo Ana Paula Barcellos (2018, p. 499), a concepção de constituição 

dirigente, visualiza na Constituição, um meio ou uma ferramenta que tenta transformar a 

realidade social de forma ampla, e, especialmente, as relações econômicas. Contudo, a 

autora faz algumas observações:  

 

Em primeiro lugar, é importante perceber que existem relações recíprocas e 
inevitáveis entre o poder político e o poder econômico e a Constituição não 
surge no vácuo, mas nesse contexto. Não é o caso de adotar uma concepção 
marxista sobre as relações entre infraestrutura econômica e superestrutura 
(incluindo o aparato estatal, o direito, entre outras construções sociais). Basta 
reconhecer que existe uma influência direta das estruturas de poder econômico 
sobre a organização social e do poder político, ainda que estas também 
influenciem a superestrutura (BARCELLOS, 2018, p. 499). 

 

Além disso, podemos depreender da obra de Rodrigo Padilha (2018, p. 87) o 

entendimento de Uadi Lammêgo Bullos (2001, p. 5), que aborda a concepção de 

constituição marxista, que seria aquela com uma supraestrutura ideológica, condicionada 

à infraestrutura econômica, compreensão esta que também está presente na obra de 

Guilherme Peña de Moraes (2018, p. 101). Por sua vez, Bernardo Gonçalves Fernandes 

(2017, p. 44), denomina de Constituição Balanço aquela que é típica dos regimes 

socialistas ou de cunho marxista, que visa explicitar as características da atual sociedade, 

trazendo parâmetros que devem ser observados à luz da realidade econômica, política e 

social já existente, realizando um balanço das planificações realizadas e explicita à 

sociedade o novo grau de planificação já em curso, de modo a adequar-se à realidade 

social. 

Diante do exposto até então, percebe-se que a ideia de Marx expressa uma 

universalidade que não contempla as situações específicas nas quais os atos de justiça se 

objetivarão, razão pela qual, sob este aspecto universal, a fórmula marxista se sustenta 

como expressão genérica de uma nova possibilidade social, dependendo a sua aplicação 

de cada caso particular (BRANCO ALBINATI, p. 9). 
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4 UMA ANÁLISE COMPARATIVA CRÍTICA SOBRE O PENSAMENTO 

PLATÔNICO E MARXISTA NO TOCANTE A TEMÁTICA DA JUSTIÇA 

 

Inobstante haver uma diferença razoável de séculos entre os dois autores, serão 

analisadas neste tópico as similitudes e distinções que foram possíveis ser compreendidas 

por meio do que fora trazido até então, nesta pesquisa.  

Ocorre que para podermos chegar a uma conclusão se de fato há uma influência 

de Platão no pensamento sobre o que é justiça para Marx, devemos traçar um paralelo 

composto por mais aspectos do viés platônico e marxista, para se poder chegar a 

conjuntura da temática do que seria justo.   

 

4.1 Análise Comparativa sobre a Dialética 

 

No quesito da dialética, para Platão, é um instrumento que faz com que seja 

alcançada a verdade, preocupando-se diretamente com a ciência, a moral e a política, ou 

seja, pro pensamento platônico, é proposto que o senso comum e a opinião sejam postos 

em questão, para assim ser descoberta a verdade, sem quaisquer interferências. Já para 

Marx, a dialética existente é a que afirma que a burguesia seria a tese e o proletariado a 

sua antítese, de modo que a síntese teria como pressuposto a superação da sociedade de 

classes, surgindo assim uma única sociedade sem classes, fazendo com que não houvesse 

mais crises entre estes, pois ela era oriunda dos conflitos entre burguesia e proletariado. 

Percebe-se assim que a preocupação de Platão no tocante a dialética, é 

diretamente a verdade, ligada aos aspectos científicos, morais e políticos, pois o bem 

comum para Platão é o seu maior desejo. De outro lado, Marx entende que o melhor para 

a sociedade é a inexistência da divisão de classes, pois as questões sociais seriam melhor 

resolvidas sem esse conflito entre as pessoas que detêm capital e as que não detêm. 

Portanto, podemos asseverar que há uma relação entre o pensamento de Platão e 

Marx, no tocante à dialética, quando se percebe que em ambos os pensamentos a dialética 

tem um intuito do bem comum, do bem geral, do bem de todos, ou seja, quando o 

objetivo final dos pensamentos tem como fito esta situação de bem coletivo, podemos 

concluir que a dialética marxista detém uma influência de Platão.  
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4.2 Análise Comparativa sobre a Propriedade Privada e o Estado 

 

Para Platão, a propriedade privada faz gerar a distinção entre ricos e pobres, o que 

por si só pode ser o resultado da luxúria e ambição, que faz com que o Estado crie o 

exército para pacificar conflitos. Logo, percebe-se que a geração da desigualdade citada 

faz sumir a ideia de Estado ideal, enfraquecendo a República como um todo, razão pela 

qual Platão entende que deve se haver nivelamento em todos os domínios, principalmente 

na educação. Contudo, esse autor compreende que somente os filósofos detém sabedoria 

suficiente para comandar o Estado, em busca do bem comum, logo podemos depreender 

que, para Platão, o Estado é necessário para harmonizar as relações interpessoais.  

Já para Marx, a propriedade privada é o principal meio de origem das 

desigualdades sociais, pois é ela que gera a violação da igualdade material. Para ele, essa 

propriedade não pode existir, devendo ser extinta, e, consequentemente, o Estado não 

pode se imiscuir nas relações interpessoais  a ponto de um modo “oculto” reali ar 

favorecimento àqueles que detêm o capital monopolizado, ou seja, a classe dominante, 

razão pela qual é defendida por Marx a abolição da propriedade privada e a diminuição 

da atuação Estatal.  

Logo, ao trazer essa percepção, podemos chegar à conclusão que há influência do 

pensamento Platônico sobre o de Marx, pois ambos entendimentos detêm a percepção de 

que a propriedade privada é a principal causa da desigualdade entre as classes sociais, 

devendo de fato ser combatida. Logicamente, cada pensamento detém uma forma de 

combate a essa situação, mas isso não muda o fato de que a origem da conclusão sobre 

qual o meio resultante da desigualdade, para os dois, é a mesma, que é a detenção do 

monopólio de capital, que gera a desigualdade social entre classes.  

 

4.3 Análise Comparativa sobre a Justiça 

 

Para Platão, a justiça tem como intuito a felicidade, pois, para esse autor, o justo é 

feliz, logo essa justiça é a grande virtude da pessoa, fundamental para a existência do 

equilíbrio e a harmonia da sociedade, ou seja, o bem comum.  

Já Marx, por sua vez, compreende justiça como a justiça social, que é aquela que 

tem por fito a reorganização das forças sociais produtivas, extinguindo as classes sociais, 

atribuindo força igualitária material a todos os membros da sociedade, de modo a dar a 
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todos os mesmos meios, para que por intermédio desses, as pessoas tentem chegar aos 

mesmos fins. Logo, aqui, para Marx, a justiça tem intuito finalístico de obtenção de 

igualdade.  

Com base nesta exposição, pode-se depreender que de certo modo Platão detém 

influencia em Karl Marx, no pensamento sobre o que é justiça, pois, ao se atentar a 

ideologia platônica, podemos concluir que seu objetivo primordial é o bem comum. 

Assim, ao passarmos para Marx, percebemos que ele analisa a justiça como um fator de 

geração de igualdade, para que a diferença entre classes justificada pela junção de capital 

não exista, em que todos terão os mesmos direitos e deveres. 

Ora, se Platão tem como intuito o bem comum, em que cada um exerce sua função 

de modo exemplar, para que a harmonia seja predominante, e Marx tem como intuito a 

desconstrução de desigualdade, para todos serem iguais, podemos sim compreender que a 

influência platônica sobre Marx reside no tocante ao desejo final de bem geral, pois 

quando Marx sugere o fim das classes sociais, esse em seu pensamento também tem o 

fito de gerar a sensação de bem comum, de modo que, embora a utilização metodológica 

de cada pensamento seja distinta, o fim é comum, tendo-se por base, a sensação de bem 

geral, que para Platão é o ideal máximo e para Marx é o objetivo a ser alcançado.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Pelo que fora estudado nesta pesquisa, é válido constatar a importância da análise 

comparativa crítica do pensamento humanístico trazido em Platão e Marx, no tocante ao 

que é justiça, principalmente sobre os aspectos da dialética, propriedade privada e o que 

seria o Estado para estes dois pensadores.  

A pesquisa realizada, perpassou por uma menção inicial ao pensamento Platônico, 

no tocante as noções iniciais destes, analisando após o que Platão tinha como conceito 

sobre a dialética, sobre o que seria a propriedade privada, e finalmente sua análise sobre a 

justiça. Logo após, adentrou-se na percepção de Karl Marx, sobre as mesmas temáticas, 

para se ter uma posição completa dos dois pensadores, tendo assim um panorama 

comparativo sobre a temática.  

Diante desta análise, percebeu-se que houve sim uma influência de Platão em Karl 

Marx, no pensamento sobre o que é justiça, em razão de alguns fatores. Primeiramente, 

pode-se constatar que o intuito de Platão é o alcance do bem comum, situação esta, que 
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podemos evidenciar no pensamento de Marx, que tem como fito, o fim da desigualdade 

de classes, que tem como objetivo precípuo o bem de todos, através da igualdade 

material.  

Além disso, pode-se constatar que Platão entende que o Estado tem que ser 

representado pelos filósofos, pois somente eles tem saber suficiente para lidar com o 

poder que esta ocupação exige, pois, o Estado existe para harmonizar as relações 

interpessoais, para que assim este bem comum seja alcançado, situação que não será 

alcançada, se as desigualdades existirem, pois esta enfraquece a República. Tal percepção 

pode ser analisada, quando Marx ao revés de Platão, defende o Estado Mínimo, 

afirmando que ele é o principal criador de desigualdades, junto a desigualdade de classes 

a propriedade privada, o que fortifica que os dois tem o fito do bem geral.  

Por fim, pode-se constatar que apesar de Platão e Marx, terem meios distintos para 

se alcançar o bem comum (Platão, através de cada um exercendo suas habilidades e 

Marx, através da justiça social, abolindo a desigualdade de classes), compreende-se que 

os dois desejam o bem coletivo da sociedade.  
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SUMÁRIO: 1 Introdução; 2. Exposição Fática dos Casos de Mehmet Altan e Sahin 
Alpay vs. Turquia; 2.1. Breve Introdução Fática comum aos dois casos; 2.2. Mehmet 
Hassan Altan; 2.2.1. Detenção de Mehmet e a determinação de sua prisão preventiva; 
2.2.2. Aplicação ao Tribunal Constitucional; 2.2.3. Reação dos Tribunais de Istambul ao 
Acórdão do Tribunal Constitucional; 2.2.4. Decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem; 2.3. Sahin Alpay; 2.3.1. Detenção de Sahin e Prisão Preventiva; 2.3.2. 
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pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem como violados pela Turquia; 3.1.1. Artigo 
5 §1° da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH); 3.1.2. Artigo 10° da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH); 3.2. Artigos da Convenção 
Europeia que foram considerados pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem como 
não violados pela Turquia; 3.2.1. Artigo 5° §4° da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH); 4. Análise Crítica sobre as Temáticas envolvidas nos casos em questão; 
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Teoria da Separação dos Poderes (Checks and Balances); 4.2.1. Crítica de José Igreja 
Matos; 4.3. Manutenção da Detenção Preventiva sem Provas Concretas; 4.4. Ausência de 
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Liberdade de Expressão ou Tutela Jurisdicional Efetiva? Qual argumento que o Tribunal 
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RESUMO 
Este trabalho teve o fito de realizar um estudo dos Casos “ ehmet Altan” e “Sahin 
Alpa ” em  ace da  urquia  por memori ando os  atos ocorridos  assim como a 
fundamentação da decisão do Tribunal Europeu, de modo a realizar uma análise crítica 
sobre os casos e os argumentos das sentenças. Para tanto, fora necessário realizar 
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pesquisas no sítio eletrônico do Tribunal, para ter acesso às sentenças, assim como a 
Convenção Europeia, que fora suporte para o Tribunal fundamentar a decisão, e 
pesquisas bibliográficas para correlacionar as análises que foram feitas a alguns pontos 
dos casos. Com base nisso optou-se por dividir a pesquisa em três capítulos, sendo o 
primeiro o dos fatos, o segundo com a fundamentação da decisão e o terceiro o que detém 
a percepção crítica do caso. Assim, constatou-se que nos dois casos, houve uma violação 
ao “chec s and  alances”  assim como nas deten ões pre enti as sem pro a concreta e 
uma violação à liberdade de expressão. No entanto, percebeu-se que o Tribunal, deixou 
de analisar o caso sob a perspectiva da Tutela Jurisdicional Efetiva, embora esta não 
tenha sido arguida  pois seria importante a decisão a ordar este aspecto “incidenter 
tantum”  para ser ir de exemplo para os demais  stados Partes. 
 
Palavras-Chave: Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. Freios e Contrapesos. Direito à Liberdade de Expressão. Tutela 
Jurisdicional Efetiva.  
 
ABSTRACT 
 his  or   as intended to carr  out a stud  o  the “ ehmet Altan” and “Sahin Alpa ” 
cases against Turkey, by memorizing the facts as well as the rationale of the European 
Court's decision in order to carry out a critical analysis of the cases and the arguments of 
the sentences. To this end, it had been necessary to search the Court's website to access 
the judgments, as well as the European Convention, which had been supported by the 
Court, and bibliographic searches to correlate the analyzes that were made to some points 
of the cases.Based on this it was decided to divide the research into three chapters, the 
first being the facts, the second with the reasoning of the decision and the third that holds 
the critical perception of the case. Thus, it was found that in both cases, there was a 
violation of checks and balances, as well as pre-trial detention without concrete evidence 
and a violation of freedom of expression. However, it was realized that the Court failed to 
analyze the case from the perspective of Effective Jurisdictional Guardianship, although 
it  as not argued  as it  ould  e important  or the decision to address this “incidenter 
tantum” aspect as an example for other States Parties. 
 
Key Words: European Court of Human Rights. European Convention on Human Right. 
Checks and Balances. Right to Freedom of Expression. Effective Jurisdiction.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os Casos dos Senhores Mehmet Altan e Sahin Alpay, no aspecto da 

Jurisprudência Europeia dos Direitos Humanos, detém uma relevante importância, de 

modo a estes serem parâmetro para outros casos que tiverem o direito à liberdade de 

expressão sendo violados.  

Tal perspectiva pode se depreender, pois nos dois casos citados, os Senhores 

Mehmet e Sahin, foram arbitrariamente detidos provisoriamente pelo Estado Turco, por 

serem “suspeitos”  de integrar   acilitar ou instigar uma organi a ão terrorista  que queria 

realizar um golpe no governo atual deste estado. Tal suspeita, fora embasada, em críticas 
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realizadas por estes senhores, no âmbito de suas profissões, contra o governo local, que 

em suas opiniões, não estavam desempenhando um bom papel, motivo pelo qual eles 

proferiam palavras solicitando que o respectivo governo se retirasse deste cargo. 

 al situa ão  a  pensar  se ha eria uma  iola ão aos “chec s and  alances”  a 

partir do momento em que é observado uma certa influência do Executivo, no Poder 

Judiciário, para que este mantenha detido os Senhores Mehmet e Sahin, sem provas 

concretas.  

Diante desta perspectiva apresentada, será analisado, trazendo uma análise crítica, 

sobre qual seria o limite da liberdade de expressão, se poderia haver essas prisões sem a 

apresentação de uma prova contundente, se houve uma espécie de ativismo judicial e 

principalmente se o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, quando julgou os casos, 

poderia ter se debruçado sobre a Tutela Jurisdicional Efetiva e não na liberdade de 

expressão, pois assim, este caso poderia servir de paradigma para outras situações que por 

ventura venham a ocorrer futuramente.  

Com base nisso, pretende-se com a percepção crítica que será feita, fomentar a 

discussão, da importância que um caso julgado pelo Tribunal Europeu, detém sob a 

perspectiva de educação em direitos humanos, dos demais estados partes, assim como 

qual seria o limite a se estabelecer para o direito à liberdade de expressão e se de fato, 

pode-se considerar que houve uma influência do Poder Executivo Turco, no Judiciário. 

 

2 EXPOSIÇÃO FÁTICA DOS CASO DE MEHMET ALTAN E SAHIN ALPAY 

VS. TURQUIA  

 

2.1 Breve Introdução Fática comum aos dois casos 

 

Durante a noite de 15 a 16 de julho de 2016, um grupo de Membros das Forças 

Armadas turcas  que se denomina “Conselho de Pa  em Casa”  tentou realizar um golpe 

militar visando a derrubada do parlamento, governo e do presidente, que foram 

democraticamente eleitos na Turquia, fato que gerou trezentas mortes e mais de duas mil 

e quinhentas pessoas feridas.  

Após essa tentativa, as autoridades nacionais culparam a rede ligada à Fetullah 

Gülen, que era um cidadão turco que vive na Pensilvânia, considerado o líder de uma 

organização terrorista, conhecida como FETÔ/PDY, considerado um estruturado estado 
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paralelo, tendo sido iniciada assim, várias investigações criminais em relação aos 

membros desta organização. 

Em 20 de julho de 2016, o governo Turco, declarou estado de emergência pelo 

período de três meses, a partir de 21 de julho de 2016, tendo este prazo sido estendido 

para mais três meses pelo Conselho de Ministros, presididos pelo Presidente, tendo 

efeitos até 19 de janeiro de 2018.  

 

2.2 Mehmet Hassan Altan 

 

Mehmet é um professor de economia e jornalista com visões críticas fortes sobre 

as políticas do governo da Turquia, nascido em 1953 e apresentava um programa com 

discussões pol ticas na “ r ican   ”  que  inha a ser um canal de tele isão que  ora 

fechado após a adoção do Decreto Legislativo número 668 de 27 de julho de 2016, em 

razão do estado de emergência da Turquia, que fora instaurado.  

 

2.2.1 Detenção de Mehmet e a determinação da sua Prisão Preventiva 

 

O Procurador Geral de Istambul iniciou uma investigação criminal em face dos 

membros suspeitos de integrar a FETÖ/PDY, realizando a detenção de Mehmet, na casa 

deste, no dia 10 de setembro de 2016, por suspeita de ser ligação ao grupo terrorista, 

tendo sido tal casa analisada pelos policiais, sem a presença dos seus advogados.  

Na parte da tarde, fora apresentado um pedido requerendo sua liberdade, que fora 

negado pelo Tribunal de Istambul, no dia 12 de setembro, motivo pelo qual, fez com que 

Mehmet ficasse sob custódia por doze dias na seção antiterrorista da polícia de Istambul, 

cinco destes, sem comunicação com seus advogados.  

No dia 20 de setembro de 2016, Mehmet afirmou sua vontade em se manter em 

silêncio, tendo sido interrogado no dia seguinte pelo Procurador Geral.   

Um dia após a este interrogatório, Mehmet, ouviu do 10º Tribunal de Istambul, 

que suas declarações críticas ao governo, tiveram o fito de preparar um futuro golpe 

militar e que estas não são cobertas pela liberdade de imprensa.   

Após oito dias, o Senhor Mehmet, impugnou a ordem de detenção, tendo esta sido 

negada, em 10 de outubro, pelo 2º Tribunal de Istambul, motivo que fez a defesa, 

requerer um novo pedido para o 3º Tribunal que o negou também. 
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No ano de 2017, em 14 de abril, o Procurador Geral, estabeleceu uma denúncia, 

baseando-se tão somente em dois artigos escritos pelo Senhor Mehmet, um comentário 

feito em um programa de televisão no ano anterior e uma conta no banco Asya, fato que 

levou o 26º Tribunal de Istambul Assize, em 16 de fevereiro de 2018, a condenar o 

Senhor Mehmet, a prisão perpétua, por tentar derrubar a ordem constitucional. 

 

2.2.2 Aplicação ao Tribunal Constitucional 

 

É importante salutar que em 8 de novembro de 2016, o Senhor Mehmet, 

apresentou um pedido ao Tribunal Constitucional, alegando ser ilegal sua detenção 

preventiva, pois esta violava o direito à liberdade, segurança e liberdade de expressão, 

inclusive tendo ficado detido por tempo excessivo, não sendo ouvido por nenhum juiz. 

Em 11 de janeiro de 2018, o Tribunal Constitucional proferiu acórdão, com onze 

votos a seis, concluindo que houve uma violação do direito à liberdade e segurança, 

assim como a liberdade de expressão e à imprensa, informando ainda, que deveria ser 

concedido a Mehmet, 20.000 liras turcas, pelo dano pecuniário e 2219,50, pelos custos e 

despesas.  

Contudo, como o Senhor Mehmet, ainda estava em detenção preventiva, na data 

da entrega do acórdão, o Tribunal, decidiu transmitir este, ao 26° Istambul Assize, para 

assim poder prosseguir o caso.  

 

2.2.3 Reação dos Tribunais de Istambul ao Acórdão do Tribunal Constitucional 

 

Em 11 de janeiro de 2018, a defesa de Mehmet, recorreu ao 26° Tribunal de 

Istambul, requerendo a sua liberdade. Contudo, no mesmo dia, o pedido fora rejeitado, 

com fundamento de que, não havia chegado a notificação oficial do acórdão do Tribunal 

Constitucional, motivo pelo qual, em 15 de janeiro, o 27° Tribunal de Istambul Assize, 

determinou a continuação da detenção preventiva, por dois votos à um.  

Em 19 de janeiro, o acórdão do Tribunal Constitucional sobre o pedido individual 

de liberdade, fora publicado no boletim oficial, razão pela qual o 26° Tribunal analisou a 

sua manifestação, observando que ordenar a libertação do Senhor Mehmet, como 

consequência automática do acórdão, seria contrário aos princípios gerais da lei, a 

independência dos tribunais, devendo assim, continuar a detenção pré-julgamento, em 
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razão da grande escala dos atentados e o risco de fuga deste. 

 

2.2.4 Decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

 

Com base no exposto relatado, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 

declarou, admissível as queixas no tocante ao artigo 5 §1°, §4° (falta de revisão judicial 

rápida pelo Tribunal Constitucional) e artigo 10° da CEDH (violação à liberdade de 

expressão), contudo, declarou a inadmissibilidade das queixas com base no artigo 5 §3° 

(legalidade da detenção custodiada), §4° (falta de acesso ao arquivo de investigação) e 

§5° (direito à indenização por detenção ilegal).  

Além disso, entendeu que houve violação do artigo 5 §1° e do artigo 10° da 

CEDH, mas não do artigo 5 §4° da mesma Convenção.  

Por fim, condenou por seis votos à um, o Estado Turco a pagar ao Senhor 

Mehmet, no prazo de três meses a contar da data em que a sentença se torna definitiva em 

razão do artigo 44 § 2º da CEDH, vinte e um mil e quinhentos euros, convertidos na 

moeda local, com juros e correção, em respeito dos danos pecuniários. 

 

2.3 Sahin Alpay 

  

Sahin, é um jornalista com opiniões críticas sobre o governo Turco e professor 

uni ersitário  nascido em   44  que tra alha a desde       para o jornal diário “Zaman”  

que era visto como o principal meio de publicação da rede “gülenist”  tendo sido 

encerrado após a adoção do mesmo decreto legislativo n° 668. 

  

2.3.1 Detenção de Sahin e Prisão Preventiva 

 

Em 27 de julho de 2016, em uma das investigações aos suspeitos de integrarem a 

FETÖ/PDY, Sahin, fora detido na sua casa em Istambul e custodiado pela polícia.  

No dia 30 de julho, fora interrogado na direção de segurança de Istambul, negando 

pertencer a qualquer organização ilegal. Contudo, mesmo assim, o Procurador Geral 

protocolou uma ordem judicial para obter a sua detenção preventiva.  

Nesta mesma data, vários editores e colunistas do jornal “Zaman” e o requerente  

foram levados ao 4° Tribunal de Istambul, tendo o magistrado, questionado o Senhor 
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Sahin, sobre as acusações alegadas em seu desfavor, tendo este afirmado que aderiu ao 

“Zaman”  para poder exprimir suas opiniões  que eram  o favoritismo a um sistema 

democrático correspondente às normas europeias, que ele era uma pessoa secular, que ele 

não tinha sido consciente da ameaça colocada pelo Movimento Terrorista, e que ele não 

concordava com qualquer ataque à democracia.  

Mesmo com essa declaração, o juiz, se baseando nos artigos escritos, decretou a 

prisão pre enti a de Sahin   undamentando que o caso detinha “in ra ões de catálogo” 

(artigo 100 §3° do Código de Processo Penal Turco), o estado de provas e o risco da sua 

deterioração, além do risco de ser insuficientes as medidas alternativas, para garantir a 

participação de Sahin no processo penal.  

Com base nesta decisão, em cinco de agosto, o Senhor Sahin, contestou a ordem 

de detenção, alegando que não havia razão para detê-lo, e que seu estado de saúde era 

incompatível com o local onde estava sendo mantido. Contudo, este pedido fora negado 

pelo 5° Tribunal de Istambul.  

Inconformado, em 17 de outubro de 2016, interpôs um novo pedido de libertação, 

que fora negado em 19 de outubro pelo 10° Tribunal de Istambul, pois para este, o Senhor 

Sahin, criou a percepção de que os líderes do país eram ditadores, fazendo com que estas 

manifestações contribuíssem para a tentativa de golpe. 

No ano seguinte, em 10 de abril, o Procurador Geral, apresentou um pedido 

acusatório, em face do Senhor Sahin, por razão de suspeitar que este, integrasse o Grupo 

“   Ö P Y”  acusando-o nos termos dos artigos 309, 311 e 312 junto ao 220 §6° do 

Código Penal Turco, por tentativa de derrubar a ordem constitucional, a grande 

Assembleia Nacional Turca e o Governo pela força e violência, além de ter cometido 

infrações em nome de uma organização terrorista sem ser membro do mesmo, anexando 

como prova, seis artigos escritos por Sahin, entre 2013 e 2014, que para o procurador, 

foram além do limite da liberdade de imprensa, prejudicando os direitos das autoridades e 

colocando a paz social e ordem pública, em perigo. 

 

2.3.2 Aplicação ao Tribunal Constitucional 

 

Em 8 de setembro de 2016, Sahin, apresentou um pedido ao Tribunal, queixando-

se da sua detenção preventiva em razão dos artigos e que isso, violaria seu direito à 

liberdade, à segurança e a liberdade de expressão e da imprensa, afirmando que seu 
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estado de saúde era incompatível com as condições de sua detenção, pois ele sofria de 

múltiplas doenças, solicitando assim, uma medida alternativa provisória à detenção. 

Contudo, em 26 de outubro de 2017, o Tribunal, negou este pedido, informando que a 

saúde dele, estava sendo monitorada, desde o início da detenção, havendo inclusive um 

hospital dentro da prisão, onde ele era mantido. 

Inclusive, no dia 11 de janeiro do ano seguinte, o Tribunal, declarou que houve 

violação do direito à liberdade, à segurança e à liberdade de expressão e à imprensa, 

afirmando que nos artigos escritos, o Senhor Sahin, estabeleceu sua opinião de que os 

membros do governo que estivessem sendo investigados criminalmente, deveriam ser 

levados à justiça e que era responsabilidade dos governantes, adotar medidas para isto. 

Afirmou ainda, que as autoridades, não trouxeram qualquer fundamento que indicasse 

que o acusado, teria agido de acordo com os objetivos terroristas, razão pela qual, não 

pode a sua manifestação no jornal, ser utilizada como única prova para sua condenação. 

Quanto à violação ao direito à liberdade e segurança, na forma do artigo 15 da 

Constituição Turca, que prevê a suspensão destes em caso de guerra ou estado de 

emergência, entendeu o Tribunal, que não é correto, manter pessoas em detenção 

preventiva, sem provas concretas de que cometeram a infração criminal, considerando 

assim, violado o artigo 19, nº 3 da Constituição Turca, que prevê as garantias acima. 

No que toca à liberdade de expressão e à imprensa, observou que a detenção 

preventiva, não é necessária e proporcional, num estado democrático, pois se basearam 

apenas com os artigos escritos, violando assim os artigos 26 e 28 da Constituição Turca.  

 

2.3.3 Reação dos Tribunais de Istambul ao Acórdão do Tribunal Constitucional 

 

Ocorre, que em 11 de janeiro de 2018, a defesa de Sahin, interpôs ao 13° Tribunal 

de Istambul Assize, um pedido de libertação, tendo este sido, rejeitado, pois ainda não 

havia sido recebido a notificação oficial do acórdão do Tribunal Constitucional.  

Assim, que tomou ciência do acórdão, o Tribunal em 12 de janeiro de 2018, 

examinou o pedido e observou que não tinha jurisdição para avaliar os elementos de 

prova, não estando em conformidade com a lei, por usurpação de poder.  

Com base nisso, o Tribunal de Assize, considerou que era impossível aceitar o 

acórdão do Tribunal Constitucional, determinado por dois votos à um, que não era 

necessário tomar uma decisão sobre a detenção preventiva de Sahin.  
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Vale dizer, que o Voto da minoria, mencionou que concordava com a alegação da 

usurpação de poder, mas entendia que a libertação de Sahin, deveria ser ordenada, em 

razão dos acórdãos do Tribunal Constitucional, serem definitivos e vinculativos para o 

Tribunal de Assize.  

Inobstante o acontecido, em 12 de janeiro de 2018, Sahin, apresentou um pedido 

de objeção, solicitando a liberdade, tendo três dias depois, o 14° Tribunal de Istambul 

Assize, negado por unanimidade, com base nos fundamentos do 13° Tribunal. 

 

2.3.4 Decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

  

Com base em todo exposto narrado, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDH), declarou admissível as queixas nos termos do artigo 5 § § 1, 3 e 4 e do artigo 10 

da CEDH e inadmissível, as queixas formuladas nos termos do artigo 5, n° 5, da CEDH.  

Além disso, considerou que houve violação do artigo 5 §1°, assim como do Artigo 

10, mas que não houve violação do artigo 5 §4° da CEDH.  

Por fim, condenou o Estado Turco, a tomar todas as medidas necessárias para por 

fim à detenção preventiva do Senhor Sahin, além de ter que pagá-lo, no prazo de três 

meses, na forma do artigo 44 § 2º da CEDH, 21.500,00 euros, convertidos na moeda 

local, com juros e correção, no tocante aos danos não pecuniários.  

 

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS ABORDADOS NAS SENTENÇAS DOS CASOS 

MEHMET ALTAN E SAHIN ALPAY VS. TURQUIA 

 

3.1 Artigos da Convenção Europeia que foram considerados pelo Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem como violados pela Turquia 

  

Primeiramente, é válido mencionar que segundo Valério Mazzuoli (2018, p. 149), 

as sentenças do Tribunal Europeu, são juridicamente vinculantes, devendo os Estados nos 

casos em que forem partes, dar seguimento (no seu direito interno), ao conteúdo da 

decisão, na forma do artigo 46 §1° da CEDH, o que significa que as sentenças do 

Tribunal Europeu, detém autoridade de coisa julgada. 

Quanto à Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), atualmente 

quarenta e sete estados europeus, já ratificaram esta e seus protocolos, estendendo o 
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conteúdo dos direitos previstos neste tratado a mais de oitocentas milhões de pessoas 

(RAMOS, 2012, p. 90).  

 

3.1.1. Artigo 5 §1º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

  

O Artigo 5° §1° da CEDH, aborda o direito à liberdade e à segurança, 

mencionando que toda pessoa tem direito à liberdade e segurança, além de que, ninguém 

poderá ser privado da sua liberdade, exceto nos casos previstos no próprio dispositivo, 

desde que estejam de acordo com o procedimento legal: 

 

Artigo 5° Direito à liberdade e à segurança  
1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém pode ser 
privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e de acordo com o 
procedimento legal:  
a) Se for preso em consequência de condenação por tribunal competente;  
b) Se for preso ou detido legalmente, por desobediência a uma decisão tomada, 
em conformidade com a lei, por um tribunal, ou para garantir o cumprimento 
de uma obrigação prescrita pela lei;  
c) Se for preso e detido a fim de comparecer perante a autoridade judicial 
competente, quando houver suspeita razoável de ter cometido uma infracção, 
ou quando houver motivos razoáveis para crer que é necessário impedi-lo de 
cometer uma infracção ou de se pôr em fuga depois de a ter cometido;  
d) Se se tratar da detenção legal de 
 um menor, feita com o propósito de o educar sob vigilância, ou da sua 
detenção legal com o fim de o fazer comparecer perante a autoridade 
competente;  
e) Se se tratar da detenção legal de uma pessoa susceptível de propagar uma 
doença contagiosa, de um alienado mental, de um alcoólico, de um toxicómano 
ou de um vagabundo;  
f) Se se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa para lhe impedir a 
entrada ilegal no território ou contra a qual está em curso um processo de 
expulsão ou de extradição. 

  

Como nos casos em tela, os Senhores Mehmet e Sahin, foram alvo de detenções 

preventivas, utilizando-se como base para estas, as suspeitas de integrarem uma 

organização terrorista Turca, que tentou um Golpe Militar, que foram realizadas com 

base nas declarações proferidas enquanto estavam no exercício de suas respectivas 

profissões, pois Mehmet debateu em um programa de televisão e Sahin escrevia artigos 

com conteúdo crítico ao governo político.  

Tais prisões sem o mínimo de fundamento concreto possível, demonstram ser 

ilícitas, por violar o dispositivo acima exposto, não havendo motivo razoável e concreto 

para se manter em detenção preventiva, duas pessoas que não tem culpa lastreada em 

provas robustas, fato pelo qual, deveria prevalecer a liberdade dos dois.  
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3.1.2. Artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

  

O Artigo 10° da CEDH, por sua vez, aborda o direito à liberdade de expressão, e 

em sua disposição, ele menciona os seguintes termos: 

 

Artigo 10° Liberdade de expressão  
1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir 
informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades 
públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que 
os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de 
televisão a um regime de autorização prévia.  
2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, 
pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, 
previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade 
democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança 
pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da 
moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a 
divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a 
imparcialidade do poder judicial. 

  

Diante do exposto neste dispositivo, o Tribunal Europeu, entendeu que tanto no 

Caso Mehmet, quanto no Caso Sahin, houve a violação do direito à liberdade de 

expressão destes, em razão deles estarem simplesmente manifestando o seu 

descontentamento com o governo político local, não havendo qualquer razão para 

considerar que o que fora expressado pelos dois, fosse uma exceção ao direito de 

liberdade de expressão, pois fora realizado dentro de um contexto proporcional, não 

havendo razão para que suas condenações fossem lastreadas tão somente com base nos 

comentários e artigos escritos por estes.  

 

3.2 Artigos da Convenção Europeia que foram considerados pelo Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem como não violados pela Turquia 

 

3.2.1 Artigo 5º §4º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

 

Por sua vez, o Artigo 5° §4°, aborda que qualquer pessoa privada de liberdade tem 

direito a recorrer a um tribunal, para que este se pronuncie em curto prazo sobre a 

legalidade da detenção.  

 

Artigo 5° §4. Qualquer pessoa privada da sua liberdade por prisão ou detenção 
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tem direito a recorrer a um tribunal, a fim de que este se pronuncie, em curto 
prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua libertação, 
se a detenção for ilegal. 

 

Com base nisto, o Tribunal entendeu, que não houve violação deste dispositivo 

em nenhuma dos Casos (Mehmet e Sahin), pois, os dois tiveram a oportunidade de 

recorrer ao tribunal, para obter uma pronúncia sobre a legalidade da detenção preventiva. 

O que ocorreu fora que os tribunais em si, não entenderem favoravelmente pela liberdade 

dos dois.  

Logo, no entender do Tribunal Europeu (TEDH), não ocorrera violação do 

dispositivo supramencionado, pois este tem o intuito de proteger o direito da pessoa de 

recorrer ao tribunal para que este se pronuncie sobre a legalidade da detenção, e isto 

ocorreu em ambos os casos, não havendo razão para que seja discutida a violação do 

artigo 5° §4° da Convenção Europeia (CEDH).  

 

4 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS TEMÁTICAS ENVOLVIDAS NOS CASOS EM 

QUESTÃO 

 

4.1 Influência Política (Ativismo Judicial) 

  

No caso concreto, percebe-se que a influência política foi determinante nas 

detenções preventivas de Mehmet e Sahin.  

Tal análise decorre, da percepção que é possível realizar a partir do contexto 

narrado, pois os dois, eram pessoas que não simpatizavam com os governantes atuais 

daquele momento, motivo pelo qual, o criticavam sempre, através dos meios que o 

tinham, em razão de suas profissões.  

Com base neste conflito de interesses, percebe-se um certo ativismo, quando o 

judiciário turco, determina as detenções preventivas dos dois, não tendo uma prova 

robusta para tal fato. 

Para tanto, é importante trazer o conceito de ativismo judicial e Segundo Rodrigo 

Padilha (2018, p. 50), o ativismo judicial, trata-se do movimento em que as decisões do 

órgão judicante têm força para implementar políticas públicas. 

Por sua vez, Gilmar Mendes (2017, p. 627), profere tais palavras sobre o ativismo 

judicial: 
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A adequação dos mecanismos processuais para fazer com que o Estado cumpra 
com os direitos econômicos, sociais e culturais, pela via judicial, requer um 
esforço imaginativo que envolve novas formas de utilização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, como direitos; um certo ativismo judicial, que 
inclua uma dose de criatividade pretoriana, e uma proposta legislativa de novos 
tipos de ações capazes de viabilizar os reclames coletivos e as demandas de 
alcance geral perante os poderes públicos. 

 

Inobstante tal conceituação doutrinária, entendemos que ativismo judicial é toda 

interferência realizada pelo judiciário, em uma ocorrência, que não lhe cabia 

competência, originariamente.  

Diante disso, deve ser dito que a conduta perpetrada pelo órgão judicante turco, ao 

determinar a prisão dos Senhores Mehmet e Sahin, utilizando-se tão somente suas 

manifestações contrárias ao governo local como prova, mostram-se incompatíveis com a 

razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual nos leva a crer que houve uma 

espécie de ativismo por parte do judiciário, para que as manifestações contrárias ao 

regime de governo local, fossam cessadas, auxiliando assim o Poder Executivo naquele 

momento. 

 

4.2 Teoria dos Freios e Contrapesos ou Teoria da Separação dos Poderes (Checks 

and Balances) 

  

A Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), nasceu por meio de 

Montesquieu, que ao se inspirar em Locke, vislumbrou a necessidade de interconectar as 

funções estatais, a fim de manter a autonomia e independência que lhes são típicas 

(FERNANDES, 2017, p. 304). 

É importante dizer que a primeira demonstração desse sistema, ocorreu na 

Inglaterra, em razão do relacionamento entre a Câmara dos Lordes (nobreza), 

balanceando os projetos de Leis da Câmara dos Comuns. Contudo, fora na prática 

constitucional norte-americana, que este ganhou a projeção que detém atualmente 

(MARTINS, 2017, pg. 1314).  

Quanto a aplicação desta sistemática nos casos narrados, é devido dizer que é 

patente a  iola ão ao “chec s and  alances”  pois a partir do momento em que o 

judiciário realiza detenções de duas pessoas que dentro do seu atuar profissional, 

proferiram manifestações contra o regime político atual, denota-se um atuar totalmente 
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em descompasso com a harmonia dos poderes.  

Não caberia nesta ocasião, o Judiciário se manifestar sobre uma detenção de duas 

pessoas que tão somente estavam realizando seu direito de liberdade de expressão, pois 

nesta situação, o Judiciário Turco, estava atuando em favor do Poder Executivo local, que 

detinha um interesse massivo, para que os Senhores Mehmet e Sahin, não proferissem 

mais expressões em desfavor ao governo, razão pela qual, entende-se que houve uma 

 iola ão do sistema do “chec s and  alances”  pois o judiciário te e a sua independência 

violada, ao ter que julgar a favor da detenção preventiva dos dois senhores, para 

favorecer os interesses do executivo. 

  

4.2.1 Crítica de José Igreja Matos 

  

A crítica de José Igreja Matos, aborda o fato de que em muitos Estados da Europa, 

a independência do poder judicial vem sendo gravemente posta em causa devido a 

pressões por parte do poder executivo ou dos partidos que detenham uma maioria 

parlamentar, que muitas vezes, realizam ameaças que prejudicariam os magistrados, no 

âmbito interno do órgão judicante, para que consigam decisões a seu favor, interferindo 

na independência do judiciário, sendo inclusive estas situações mais patentes no Estado 

da Turquia, de modo que estas situações, visam erodir os direitos humanos e 

comprometem os próprios pilares da democracia (2018, p. 137-141). 

A Associação Europeia de Juízes tem colaborado, na região da Europa Central e 

de Leste, na análise dessas reformas da administração judicial, com fito de detectar e 

registrar, a influência política sobre o judiciário em termos de nomeações, promoções, 

transferências e procedimentos disciplinares, bem como sobre as emergentes ameaças ao 

princípio da seguran a jur dica e da “res judicata” com o repristinamento de processos 

findos.   

José Igreja, afirma, que é necessário existir estes alertas, assim que ocorrer os 

primeiros “sintomas”  sendo necessária a imposi ão de san ões em casos de 

descumprimento e a consequente harmonização dos mecanismos de controle já 

existentes, como da União Europeia, Nações e Conselho da Europa. Contudo, o autor 

afirma, que esta intervenção institucional, depende da adesão da sociedade civil, para que 

assim, seja possível defender os direitos fundamentais que sustentam e justificam as 

democracias modernas.  
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4.3 Manutenção da Detenção Preventiva sem Provas Concretas 

  

Conforme bem alerta Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 496), a liberdade constitui o 

pressuposto necessário ao exercício das demais liberdades, como a de expressão, logo a 

liberdade é direito que contém uma carga de proteção acima dos demais. 

Diante desta exposição doutrinária breve, percebe-se que o Órgão Judiciário 

quando realizou a detenção dos Senhores Mehmet e Sahin, apoiando-se tão somente nas 

manifestações realizadas por estes contra o governo local, como frases e artigos com 

conteúdo crítico aos governantes turcos, extrapolou em seus poderes, podendo ser 

considerada estas prisões, como ilegais, pois violaram a Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem.  

Esta conduta arbitrária de deter alguém em razão de sua manifestação contrária ao 

Poder Executivo, é rotineira e deve ser combatida pelos operadores do direito e 

acadêmicos, pois além de manifestamente ilegal, inconstitucional e inconvencional, é 

verticalizada a um viés ditatorial, o que não pode ser respaldado em um estado 

democrático de direito.  

 

4.4 Ausência de respeito à decisão do Tribunal Constitucional pelos Tribunais de 

Istambul (Violação da Soberania dos Tribunais) 

  

É importante mencionar que a análise de um tema pelo Tribunal Constitucional, 

faz com que a decisão tenha caráter vinculante para os tribunais de justiça.  

Tal vinculação decorre da soberania dos Tribunais, pois a partir do momento em 

que houve o proferimento da decisão do Tribunal Constitucional, determinando a soltura 

dos Senhores Mehmet e Sahin, os Tribunais Turcos, não acataram a decisão, 

desrespeitando de modo patente o determinado, o que aparentemente é uma expressão 

clara de violação da soberania dos tribunais.  

Inclusive, é importante dizer que o Tribunal de Assize, argumentou no Caso 

Sahin, que o Tribunal Constitucional, usurpou de seus poderes ao julgar o caso. Contudo, 

o órgão que usurpou os poderes fora o próprio Tribunal de Assize, que não respeitou a 

decisão do Tribunal Constitucional, que é definitivo e vinculante, agindo além do que 

poderia.  
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4.5 Qual o limite para a liberdade de expressão? 

 

Conforme preleciona Ana Paula de Barcellos (2018, p. 227), a liberdade de 

expressão é um direito individual clássico, cujo cada indivíduo detém sua titularidade.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), já declarou que o 

direito à liberdade de expressão, detém dois formatos, um individual e outro social. O 

individual traduz a ideia de poder expressar o seu pensamento, já o social, tem a ver com 

o direito da sociedade de receber, sob qualquer forma de veiculação, a manifestação de 

pensamento de alguém.  

Diante desta exposição, percebe-se a origem do “Right to Communicate” que 

aborda essas duas visões, tanto a liberdade de expressar suas opiniões, quanto os direitos 

de quem sente o impacto deste direito. 

Com base nisso, é necessário trazer as palavras de Caio Paiva (2017, p. 145), que 

afirma que, esses direitos (liberdade de expressão), possuem um caráter bivetorial, 

situação que emana um papel humanista a esses direitos, pois, além de concretizarem a 

democracia no governo, eles contribuem para uma maior difusão e debate de ideias nos 

espaços sociais. Sendo tal aspecto, importante, por conferir maior densidade ao princípio 

da igualdade, salvaguardando grupos de minorias de uma provável submersão pelo 

majoritário e solidificando o direito à diferença. 

Além disso, Pedro Lenza (2019, p. 1816), afirma, que o direito à liberdade de 

expressão não é absoluto, encontrando restrições voltadas ao combate do preconceito e da 

intolerância contra minorias estigmatizadas. 

Utilizando-se destas análises trazidas, percebe-se que nos casos dos senhores 

Mehmet e Sahin, onde, estes foram detidos preventivamente, sem um mínimo de lastro 

probatório razoável, houve uma violação ao direito da liberdade de expressão destes, 

principalmente pelo fato deles terem proferido tais declarações, enquanto no atuar de suas 

profissões e destas terem somente um caráter crítico a atuação dos políticos locais, o que 

não pode ser considerado suficiente para embasar as detenções citadas.  

Tal conclusão se faz, através do argumento de que o atuar do jornalista é 

necessário para a população, pois ele é um dos principais pilares da geração de 

interlocução dos fatos ocorridos no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo 

essencial para que o povo como um todo, tenham noção do que ocorre nestes Poderes. 

Logo, o que é perceptível nos casos narrados, é que não é razoável e proporcional a 
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violação ao direito de liberdade de expressão dos dois, pois estes agiram dentro do limite 

deste direito, no atuar profissional, realizando críticas.  

 

4.6 Liberdade de Expressão ou Tutela Jurisdicional Efetiva? Qual argumento que o 

Tribunal Europeu deveria se debruçar?   

  

Como é possível perceber através do que fora decidido pelo Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (TEDH), a decisão se pairou pela perspectiva da liberdade de 

expressão e que este direito fora violado pelo Estado Turco nos dois casos. 

Contudo, uma crítica que deve ser trazida, é o fato de o Tribunal Europeu, não ter 

se debruçado sobre a violação da tutela jurisdicional efetiva, mesmo sendo patente o 

desrespeito a esta, tendo em vista a manutenção da detenção preventiva dos Senhores 

Mehmet e Sahin, sem o mínimo de lastro probatório razoável.  

O grande dilema dentro dessa crítica, é que os representantes dos Senhores 

Mehmet e Sahin, em nenhum momento debateram como pedido, a violação da tutela 

jurisdicional efetiva, e sim, fundamentaram seus requerimentos, com base na violação da 

liberdade de expressão dos dois senhores.  

Diante disso, surge o questionamento se o Tribunal Europeu, poderia se pautar em 

uma matéria que não fora invocado a julgar, pois ele estaria de certo modo violando o 

princípio da correlação, pois em tese ele deve se ater ao que fora pedido e tão somente a 

isto. 

No entanto, analisando o momento contemporâneo que vivenciamos, e 

principalmente os Estados que compõem a União Europeia, que necessitam a cada vez 

mais ter uma ordem jurídica sistematizada e condizente com os estados democráticos, 

percebe-se que seria adequado nestes casos concretos em si, o Tribunal Europeu, se 

de ru ar “incidenter tantum”  so re a temática da  iola ão da tutela jurisdicional e eti a  

pois a partir do momento em que ocorresse uma análise pelo TEDH nessa temática, isso 

futuramente poderia servir de exemplo, para outros casos em que ocorressem um fato 

similar, ou até mesmo como caráter educativo para que estes não venham a ter a mesma 

conduta.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Pelo que fora estudado nesta pesquisa, é válido constatar a importância da análise 

crítica das sentenças dos Casos Mehmet Altan e Sahin Alpay, no tocante a jurisprudência 

europeia dos direitos humanos, tendo em vista a análise do direito à liberdade de 

expressão e o que ele poderia ter representado, se tivesse analisado a temática da tutela 

jurisdicional efetiva.  

A pesquisa realizada, perpassou por uma menção inicial a análise fática dos casos 

citados, perpassando pela fundamentação jurídica utilizada pelo Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, de modo a assim fazer uma percepção crítica sobre os pontos 

abordados tanto no caso, como na sentença. 

Diante desta análise, percebeu-se que houve uma influência política extrema do 

Poder Executivo que sofrera uma tentativa de golpe, no Poder Judiciário, para que este 

mantivesse detidos os senhores Mehmet e Sahin, com base na suspeita destes integrarem 

ou instigarem a organização que realizou a tentativa de tomada do poder. 

Ocorre que esta influência, é uma nítida violação a independência do judiciário, 

assim como do “chec s and  alances”  podendo tam  m ser percept  el uma esp cie de 

ativismo, de modo a poder concluir que não houve um julgamento imparcial no tocante as 

detenções preventivas dos dois senhores. 

Quanto à liberdade de expressão, que fora utilizada pelos dois, quando proferiram 

suas manifestações contrárias ao governo local, em razão do descontentamento, percebe-

se que não há razão para a detenção estes pelo que proferiram, pois além de estarem no 

atuar de suas profissões, em nenhum momento utilizaram suas palavras com intuito de 

auxiliar em um golpe de tomada de poder.  

Por fim, percebe-se que quando o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se 

debruçou na sentença, somente na liberdade de expressão, este perdeu uma excelente 

oportunidade de analisar a violação da tutela jurisdicional efetiva na temática, pois esta 

observação serviria de paradigma, para demais casos de Estados Membros, que violassem 

tal temática, o que seria de extrema relevância no cenário Europeu, embora tal pedido não 

tenha sido solicitado pelos representantes das partes. 
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