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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. 

 

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

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos transdisciplinares, 

de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito e Desenvolvimento 

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

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

Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e História do Direito; e 

sobre ensino jurídico. 

 

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

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço1 

Rafael Aguiar Nogueira e Franco2 

 

 

 

 

 

 

 
1 Pós-Graduada em Direito Tributário. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2015). 
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2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2017). Pós-Graduando em Direito Público. Diretor 

Conselheiro do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos Internacionais, programa vinculado à Universidade 

Federal do Ceará; Diretor Administrativo da Arg. Consultoria em Argumentação e Persuasão. Advogado. 
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O PAPEL DA JURIMETRIA NA TOMADA DE DECISÃO  

 

 

Alexsandra de Lima* 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Tecnologia e Jurimetria ao longo da História; 3. Conceito de 

Jurimetria; 4. Espécies de Jurimetria e suas funções; 5. Jurimetria, Analytics e Juscibernética: 

diferentes, mas complementares; 6. Tomada de decisão e o papel da Jurimetria Digital na 

atualidade; 7. Considerações Finais; 8. Referências 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objeto de pesquisa a análise do papel da Jurimetria na 

tomada de decisão pelos órgãos estatais, com foco no Poder Judiciário. O estudo se justifica 

pela atualidade temática, bem como pela divergência presente entre esse ramo do conhecimento 

e outros institutos similares como Analytics e Juscibernética. A metodologia para o 

desenvolvimento do trabalho seguirá o método científico dedutivo (geral para o particular), será 

essencialmente básica, de natureza descritiva e, procedimentalmente, bibliográfica. A partir de 

dados históricos e conceituais é possível concluir a utilidade da ferramenta jurimétrica para o 

processo decisório do Estado, restando claro, até o momento atual, não ser, essa disciplina 

jurídica, qualquer ameaça ao intelecto humano efetivamente responsável pela decisão.    

Palavras-chave: Jurimetria; Decisão; Suporte; Inteligência Artificial.  

 

ABSTRACT: This article has as research object the analysis of the role of Jurimetrics in 

decision-making by state bodies, with a focus on the Judiciary. The study is justified by the 

topical issue, as well as the divergence between this branch of knowledge and other similar 

institutes such as Analytics and Juscybernetics. The methodology for the development of the 

work will follow the deductive scientific method (general to particular), will be essentially 

basic, descriptive and procedurally bibliographical. Based on historical and conceptual data, it 

is possible to conclude the usefulness of the jurimetrics tool for the decision-making process of 

the State, it being clear, until the present moment, that this legal discipline is not any threat to 

the human intellect effectively responsible for the decision. 

Keywords: Jurimetrycs; Decision; Support; Artificial intelligence. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por objeto a análise do papel da Jurimetria na tomada de decisão 

no ambiente do Direito. A temática se justifica pela sua visível atualidade, tratando-se de 

matéria hábil a ser investigada cientificamente com o objetivo de, fundamentado nos conceitos 

 
* Mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Pós-Graduanda em Direito Público pela 
Universidade Anhanguera - Uniderp (2010), graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza - 
UNIFOR (2009) e graduação em Letras - Francês pela Universidade Estadual do Ceará (2006). 
Atualmente é advogada do Banco do Nordeste do Brasil S.A. E-mail: xsandralima@gmail.com. 
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e nas técnicas jurimétricas ora apresentadas, trabalhar qual a função do instituto, bem como 

identificar se esse ramo do conhecimento é capaz de contribuir para a melhoria da efetividade 

da função jurisdicional do Estado, quer no desempenho da atividade-fim, o exercício da 

jurisdição e distribuição da justiça, quer na atuação estatal da administração judiciária, tarefas 

que concretizam, diariamente, o processo decisório.   

Para desenvolver o assunto foram esmiuçados os seguintes tópicos: introdução; 

evolução história da tecnologia e a repercussão no instituto da Jurimetria; questionamento sobre 

o que é Jurimetria; espécies de Jurimetria; diferenciação entre Jurimetria, Analytics e 

Juscibernética; tomada de decisão e o papel da Jurimetria nesse processo; Considerações finais 

e referências utilizadas na elaboração do estudo.   

No primeiro dos itens, há a conceituação do instituto, bem como sua contextualização 

dentro da revolução tecnológica vivenciada pela humanidade, passando pelas fases da histórica 

revolução industrial, inclusive a transformadora indústria 4.0 ou quarta revolução industrial da 

qual o ser humano contemporâneo é protagonista.  

Após a conceituação, as espécies de Jurimetria são apresentadas e descritas, bem como 

é feita a diferenciação entre o que se entende por ferramenta jurimétrica, instrumento de análise 

de dados (Jurimetria x Analytics) e Juscibernética (julgamento por máquinas).  

Na sequência, desenvolve-se a problematização que é centrada na análise do processo 

decisório, seus influenciadores e sobre a função da Jurimetria junto àqueles que irão prolatar 

decisões.  

Diante do cenário acima, e para fins de desenvolvimento do assunto, traz-se à colação 

estudo eminentemente bibliográfico, de caráter qualitativo, que se propõe a conhecer e 

comentar a Jurimetria, abordando a visão dos estudiosos da área, bem como tecer conclusões 

sobre a temática proposta.   

Por fim, o presente trabalho adotará o método dedutivo, pois discorrerá sobre o instituto 

da Jurimetria, começando com a sua origem, seguindo com a evolução do instituto em paralelo 

com o crescimento tecnológico experimentado pela humanidade, detendo-se, como dito linhas 

acima, em analisar a função atual do instituto.  

 

2 TECNOLOGIA E JURIMETRIA AO LONGO DA HISTÓRIA  

 



10 
 

Transformações tecnológicas ocorreram desde o que se convencionou chamar de 

primeira fase da revolução industrial (por volta de 1760) e tais mudanças afetaram a forma 

como as pessoas interagem na vida em sociedade.  

Fazendo uma retrospectiva histórica, a primeira revolução industrial, em meados do 

século XVIII, revolucionou a economia e a sociedade então existentes ao apresentar a máquina 

a vapor. Antes dessa evolução, a economia girava em torno do trabalho manual, o que 

demandava muito tempo e pouco retorno.  

Na sequência, a partir da metade do século XIX, a segunda fase da revolução industrial 

marcou a vida em sociedade com a troca de matérias-primas consideradas, até aquele momento, 

insubstituíveis: ferro cede lugar ao aço, carvão à eletricidade e a máquina à vapor é substituída 

pela máquina à combustão (petróleo).  

Com tantas mudanças, acreditava-se que já se tinha vivido os avanços sociais, 

tecnológicos e científicos possíveis. Contudo, após a segunda guerra mundial, meados do século 

XX, novos avanços, sem precedentes na história humana, surgem. Trata-se da revolução 

técnica, científica e informacional ou terceira fase da revolução industrial. O computador invade 

as empresas e, paulatinamente, a casa das pessoas.   

No entanto, as mudanças não pararam. Surge o conceito de indústria 4.0 ou quarta 

revolução industrial que representa a chegada da automação ao mundo informacional. Além 

disso, os processos de trabalho, em sua maioria, passam a ser digitalizados, a internet das coisas 

ganha definição e espaço na vida das pessoas, pensa-se em alternativas para salvar dados (cloud 

computing x on-primese, ou seja, nuvem ou servidor particular), as reuniões, sessões de trabalho 

ou consultas médicas podem ser realizadas remotamente, com auxílio de aplicativos de 

teleconferências e o dado pessoal passa a ser o petróleo da sociedade.  

A última e atual etapa da revolução industrial está sendo capitaneada pelas empresas de 

tecnologias, pois as inovações que têm conduzido a vida em sociedade são trabalhadas por elas, 

inclusive dentro do Direito, um campo vasto de trabalho, considerado verdadeiro nicho de 

mercado para as Legaltechs e responsável por movimentar a economia dos países devido a seus 

produtos futuristas.  

Simultaneamente a todo esse crescimento tencnológico, o instituto da Jurimetria 

também se alterou. Isso porque a ideia sobre a possibilidade de ferramentas jurimétricas 

auxiliarem na concretude de demandas sociais não é algo novo: sua primeira aparição remonta 

ao ano de 1709 quando o matemático suíco Nicolaus Bernoulli defendeu sua tese de doutorado 

com o trabalho intitulado Dissertatio Inauguralis Mathematico-Juridica de Usu Artis 
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Conjectandi em Jure  que versava sobre a teoria da probabilidade no Direito.  

Antes de Nicolaus, o filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, no século XVII, 

formou-se em Direito com tese que abordava, pela primeira vez, probabilidade aplicadas a 

eventos de dúvida e não mais direcionada a jogos. Gottfried não tratou de conceitos jurídicos 

metrificados, propriamente, mas foi um estudo seminal. A tese foi nomeada de De 

Conditionibus. O autor Marcelo Nunes (2019, p. 81) aborda esse tópico nos seguintes termos:  

 
[...] Leibniz não desenvolveu as questões relacionadas ao cálculo de probabilidade 

condicional ou às aplicações desses conceitos em casos jurídicos concretos, porém 

cabe a ele o mérito de associar, pela primeira vez a probabilidade a um estado 

epistêmico de dúvida sobre um evento (e não a frequências de resultados) e de aplicá-

la a problemas não relacionados aos jogos de azar. 

  

Esses estudos vestibulares, contudo, não foram capazes de desenvolver a disciplina 

Jurimetria que, aliás, somente recebeu esse nome em 1949 com o artigo publicado na revista 

Minnesota Law Review sob o título: Jurimetrics: the next step forward  de autoria do advogado 

Lee Loevinger (1963).  

 

3 CONCEITO DE JURIMETRIA 

 

Em que pese os longos anos desde o seu surgimento, a Jurimetria não é conceituada 

uniformemente. Para Marcelo Guedes Nunes (2019, p. 107): 

 

[...] a definição de uma nova área do conhecimento é conturbada, pois há dificuldade 

decorrente da acomodação, sob o mesmo teto conceitual, de um conjunto, nem sempre 

homogênio, de experimentos, metodologias e resultados testemunhados dentro do 

ineditismo.  Esse obstáculo é incrementado, ainda mais, quando a área do 

conhecimento faz uso de metodologias multiplas e engloba conceitos de mais de uma 

disciplina.  

 

O dito acima se encaixa à conceituação de Jurimetria, uma vez que essa ciência tem três 

pilares operacionais: jurídico, estatístico e computacional. Ainda sob os ensinamentos do autor 

antes citado, o profissional completo em termos jurimétricos seria a seguinte:  

 
O Jurimetrista ideal seria, portanto, um bacharel em Direito capaz de especular sobre 

o funcionamento da ordem jurídica e familiarizado com conceitos de Dreitio 

processual e material; um estatísitco capaz de discutir o planejamento de uma pesquisa 

e conceber testes para suas hipóteses de trabalho; e um cientista da computação capaz 

de operar programas para minerar e coletar dados ( NUNES, 2019, p. 108). 

 

Sobre a conceituaçao do instituto, Zabala (2014, p. 75-76) escreve que “as definições 

de Jurimetria variam de autor para autor, passando por tópicos como estatística, computação, 
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linguística, comportamento humano e ciência em sua forma mais geral”. 

Já Barbosa e Menezes (2014, p. 01) apresentam a disciplina jurídica como: 

 
[...] um método científico de análise do comportamento do demandante do serviço 

judiciário e da análise racional (quantitativamente e qualitativamente) das decisões 

tomadas pelo órgão judicante em blocos de processos relacionados a assuntos 

estratégicos, resultados os quais, cruzados com o comportamento litigante do 

demandante, permitem analisar o impacto social das Decisões Judiciais contribuindo 

para o aperfeiçoamento de Políticas Públicas. 

 

Em termos gerais, a Jurimetria diz respeito à aplicação, na área do Direito, de técnicas 

quantitativas comuns à estatística. Segundo estudos feitos por Juliana Cristina Luzivotto e 

Gilson Piqueras Garcia (2020) o uso dessas técnicas pode contribuir para o crescimento da 

ciência jurídica. Relembram os autores que a Economia, ciência social aplicada tal qual o 

Direito, experimentou enorme avanço com a introdução de métodos quantitativos 

(Econometria). Devido a essa experiência, entende-se que o Direito pode, também, vivenciar 

grande avanço com o uso do instituto.   

Aduzem, ainda, os autores ora mencionados sobre a essência da Jurimetria, a saber:  

 
A Jurimetria proporciona olhar o Direito por outro ângulo, ou seja, não pelo viés 

relativo ao que diz a lei ou a doutrina, quais são as hipóteses que são disciplinadas 

pela norma e quais são os exemplos dos pronunciamentos jurisprudenciais relativos à 

sua aplicação. Esses são os aspectos comumente manuseados em outra época do 

fenômeno jurídico, quando bastava o ferramental erudito para o convencimento do 

julgador, como, por exemplo, o uso de citações e domínio dos códigos.  

Atualmente, o fácil acesso às informações por meio da internet, na qual se pode fazer 

a busca por diversas citações, julgados implica, certamente, o repensar da forma pela 

qual atuam os agentes da área jurídica, pois não podem mais ficar presos à retórica 

eloquente ou palpites intuitivos para a formulação de suas estratégias de ação ou para 

produção de suas decisões, sendo indispensável o amplo conhecimento da realidade 

prática (LUZIVOTTO; GARCIA, 2020, p. 45). 

 

Apesar da multipicidade conceitual, pontos em comum podem ser obervados nos 

conceitos apresentados pelos diversos estudiosos do tema a saber: jurimetria seria a 

concretização do Direito com uso de metódos estatísticos ou computacionais. E o que se 

depreende até o momento é que a Jurimetria busca tornar quase que palpável a ciência jurídica, 

uma vez que ela apresenta, com clareza, como o funcionamento da ordem jurídica ocorreu e 

ocorrerá.  

A Jurimetria tem suas bases fincadas na estatística, ciência que, fundamentada nas 

teorias probabilísticas, objetiva explicitar a frequência com que se sucedem determinadas 

ocorrências aleatórias e incertas no mundo prático, para formular uma estimativa ou previsão 

de eventos futuros, dentro de um processo estocástico.  
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Diante do até aqui exposto e no atual panorama, pode-se concluir que a essência da 

Jurimetria cumpre a finalidade de diminuir a incerteza do Direito; possibilitar que um caso 

levado à justiça possa ser mensurado; prever o grau de legitimidade, eficácia e aceitação de uma 

futura lei na sociedade; auxiliar e contribuir para a melhoria da administração pública de forma 

a garantir atendimento eficente aos cidadãos.  

 

4 ESPÉCIES DE JURIMETRIA E SUAS FUNÇÕES 

 

A Jurimetria, como já explicado na parte conceitual, vale-se de várias ferramentas para 

bem desenvolver suas tarefas, dentre elas: a estatística, a volumetria, a matemática, a 

inteligência artificial, dentre outras.  

Utilizando desses instrumentais, que, atualmente são escolhidos a partir do objetivo 

buscado com a Jurimetria, pode-se classificar essa disciplina jurídica como sendo: descritiva; 

analítica ou diagnóstica, preditiva, prescritiva ou estratégica.  

O estudo jurimétrico é classificado como descritivo quando utiliza de números e de 

indicadores para relatar, em detalhes, o caso que esteja sob análise. Esse tipo de estudo 

pormenorizado equivale a uma fotografia da situação apresentada. Ele ajuda a visualizar como 

o caso judicial se projeta no contexto de um cenário jurídico. A Jurimetria descritiva é uma das 

primeiras formas de Jurimetria.  

A Jurimetria analítica ou diagnóstica, por sua vez, procura descobrir a causa geradora 

do problema. A partir da análise de dados, em regra mediante a utilização de inteligência 

artificial, busca-se o motivo da situação-problema para, conhecendo-a, poder-se alterá-la com 

decisões mais acertadas.  

Outra face da Jurimetria é a preditiva. Com o estudo de dados do passado, pode-se 

prospectar uma previsão de futuro. Isso porque padrões são identificados em casos anteriores 

e, com esse conhecimento, será possível projetar o que poderá ocorrer com alto índice de acerto.  

Por fim, tem-se a Jurimetria prescritiva ou estratégica: após a análise de dados pretéritos 

e com previsão do que poderá ocorrer, o estudo jurimétrico apresenta possíveis estratégias para 

solucionar o caso. Tais caminhos permitem a tomada de decisão com maior grau de segurança, 

portanto, mais cirúrgicas, pois abstraídas com base em dados concretos.   

 

5 JURIMETRIA, ANALYTICS E JUSCIBERNÉTICA: DIFERENTES, MAS 

COMPLEMENTARES 
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A Jurimetria, apesar da diversidade conceitual, constitui um novo ramo da ciência, pois 

consiste na utilização de métodos científicos para mensurar o Direito para poder melhor aplicá-

lo e/ou exercê-lo. Essa mensuração pode ser feita com uso de diversas ferramentas: estatística, 

matemática, programas de computador (planilhas de Excel e outras) e, atualmente, com uso da 

inteligência artificial.  

As ferramentas utilizadas na Jurimetria permitem, cada vez mais, a apresentação de 

dados precisos, mas não se confundem com a própria ciência.  A Jurimetria, como dito linhas 

acima neste estudo, pode ser descritiva, analítica, preditiva, prescritiva. Logo, a depender do 

objetivo jurimétrico buscado, escolhe-se a ferramenta adequada.  

Analytics, por seu turno, é um termo da língua inglesa correspondente à inteligência 

analítica. Trata-se de análise de grande quantidade de dados para encontrar padrões. Essa 

análise é abrangente e, em geral, utiliza-se da aprendizagem de máquinas (inteligência artificial 

ou machine learn) para apresentar respostas a partir de dados desestruturados. A análise 

computacional de dados pode ser feita em qualquer área do conhecimento, não sendo algo 

restrita ao Direito e, portanto, não essencial para a existência da Jurimetria.    

Desta forma, pode-se concluir que Analytics e Jurimetria podem se auxiliar, mas não se 

confundem. Essa combinação, aqui intitulada de Jurimetria Digital, ou como podem batizar 

outros autores: a Jurimetria 4.0, é capaz de obter maior concretude ao Direito pela junção de 

técnicas estatísticas e inteligência artificial às demandas jurídicas e, por consequência, 

alavancar esse ramo do conhecimento humano para experiência nunca imaginada. Sobre a 

temática, Adriano Tacca e Leonel Severo Rocha (2018, p. 61) asseveram o seguinte:  

 

Da impossibilidade de ensinar tudo a alguém, da impossibilidade do ser humano gerir 

todos os dados que influenciam a sua vida, talvez a utilização da Inteligência Artificial 

possa auxiliar nessa tarefa, ou dito de outra forma, talvez os algoritmos inteligentes 

(que  operam  computadores  ou  sistemas  computacionais)  podem  ser  programados 

para desempenhar essas tarefas que são inacessíveis aos seres humanos. Essa nova 

realidade passa a ser visualizada igualmente na seara jurídica. Muito embora possa 

levantar inúmeras dúvidas, suspeitas, incertezas, por outro olhar, igualmente produz 

expectativas, principalmente porque a Inteligência Artificial possibilita a realização 

de inferências, conexões e correlações na seleção de dados do ambiente do sistema 

parcial do direito que dificilmente seriam factíveis aos operadores do direito. Essa 

nova realidade passa a ser visualizada igualmente na seara jurídica. [...] a inteligência 

artificial possibilita a realização de inferências, conexões e correlações na seleção de 

dados do ambiente do sistema parcial do direito que dificilmente seria factíveis aos 

operadores do direito.  
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Outro ponto a ser diferençado é a dicotomia Jurimetria e Juscibernética. Importante 

registrar que Jurimetria, seja a tradicional ou a digital, não se confunde com juscibernética. 

Conforme ensina o professor Marcelo Nunes (2019, p.101) “Losano cai no equívoco de 

Loevinger e Baade a definir a Jurimetria como aplicação da informática ao Direito”. Para esse 

estudioso, Jurimetria seria a parte histórica da Juscibernética. A segunda, portanto, seria uma 

evolução da primeira.  

Contudo, a vinculação da Jurimetria às diversas ferramentas informacionais se deve à 

constante evolução tecnológica vivenciada pela humanidade. No entanto, como ora exposto, a 

Jurimetria existe desde muito antes do advento dos sistemas informacionais. Esses, ao surgirem 

na terceira fase da revolução industrial, passaram, sem dúvida, a ser um diferencial e auxiliar a 

Jurimetria, garantindo celeridade, precisão e segurança da informação.  

A Juscibernética, por seu turno, passa pela concretização do julgamento feito por 

computadores, diretamente, inclusive sem a interferência humana no ato de decidir. 

Desenvolvendo tese de doutoramento, Rômulo Soares Valentini (2017, p. 8) aborda o tema nos 

seguintes termos:  

 

O estágio atual do desenvolvimento da tecnologia na área da informática permite que 

um computador consiga elaborar, em forma de texto, uma resposta a um 

questionamento realizado, por meio de consulta a banco de dados direcionada por 

algoritmos e sistemas programados para escolher a resposta mais adequada dentre as 

diversas alternativas. 

 

Pesquisando o mesmo tema, Fernanda Bragança e Laurinda Bragança (2019, p. 17-18) 

esclarecem o uso da inteligência artificial para a atividade de decidir nos seguintes termos: 

 

De modo geral, a I.A. diz respeito à programação de computadores para três principais 

finalidades: aprendizagem, percepção e planejamento que são as características da 

inteligência humana. Trata-se de modelo computacional em que os programadores 

inserem os dados pertinentes de modo que, com o tempo, este tecnologia é capaz de 

elaborar os próprios resultados. Através de um mecanismo conhecido como machine 

leraning, a máquina aprende com as informações colocadas por humanos e a partir 

daí desenvolve sua própria capacidade cognitiva. À grosso moto, ela assimla como 

“pensar” de forma racional e autônoma diante de uma determinada situação.  

 

Logo, Jurimetria e Juscibernética são institutos que também não se confundem. A 

primeira auxilia aquele que irá decidir apresentando descrição, prognóstico, prescrição ou 

predição de determinado fato da vida para que o julgador possa emitir decisão com maior índice 

de acerto. Já a juscibernética realiza o próprio ato de decidir a partir de uma base de dados 

parametrizada em seus sistemas.  
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Existem, por certo, dúvidas sobre a utilização tanto da Jurimetria Digital (Jurimetria 

tradicional mais analytics) quanto da Juscibernética no que concerne, por exemplo, ao respeito 

a direitos fundamentais do ser humano, tais como: direito à privacidade, direito ao devido 

processo legal, direito à ética, respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e, por fim, no tocante 

ao direito a um julgamento feito por humanos (ser dotado de sensibilidade estranha à máquina). 

Contudo, a utilização dessas ferramentas já é uma realidade e, aparentemente, irrefreável, 

demandando, portanto, no momento atual, regulamentação e fiscalização.  

 

6 TOMADA DE DECISÃO E O PAPEL DA JURIMETRIA DIGITAL NA 

ATUALIDADE 

 

A tomada de decisão é o resultado de um processo decisório de escolha dentre as 

possibilidades existentes para uma determinada situação da vida. Gestores e líderes 

frequentemente revelam suas preocupações com as dificuldades inerentes ao processo de 

decisão. Debatem sobre a possibilidade de melhorar a habilidade ao decidir em contextos nada 

simples, como o processo decisório que ocorre em grandes empresas e em instituições públicas 

(MOTTA, 2019, p. 03) sempre com foco na efetividade das medidas escolhidas.  

Dentro dessa linha de pensamento, é importante registrar que o processo de tomada de 

decisão pode sofrer interferências que podem ser intuitivas, ou seja, decorrente de valoração de 

pressentimentos, das emoções e do espontâneo na escolha ou de tendenciosidades (MOTTA, 

2019, p. 52).  

Os aspectos intuitivos passam pela condição humana de quem decide, pessoa que possui 

emoções, necessidades vitais e, ainda, conhecimento decorrente de experiências. O estado 

emocional do julgador ou mesmo o horário em que a decisão é prolatada podem afetar o 

resultado.  

Já as tendenciosidades consistem em ilusões e vieses pessoais que podem conduzir o 

processo de decisão ou, ainda, colocar aqueles que irão decidir em panorama com menor grau 

de segurança quanto ao acerto da decisão. São exemplos de tendenciosidades: atalhos e 

simplificações; ancoragem; disponibilidade; violação da utilidade e da probabilidade; 

adiamento da dor; efeito da percepção tardia; autoconfiança excessiva; atribuição distorcida da 

causalidade; profecia autorrealizável; exposição seletiva (apego aos próprios desejos); ilusão 

do controle; correlações ilusórias dentre outras.  

Frente às muitas possibilidades de influência na decisão, existem ferramentas científicas 
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capazes de auxiliar o julgador e, no caso da tomada de decisão pelo Poder Judiciário, pode-se 

valer do conhecimento jurimétrico. Em termos gerais, a Jurimetria diz respeito à aplicação, na 

área do Direito, de técnicas quantitativas comuns à estatística e/ou ferramentas computacionais 

objetivando melhor visualizar os problemas jurídicos.   

O que se depreende até o momento do estudo, é que não há a pretensão de substituir a 

experiência humana (do julgador, assessores, advogados, etc.), mas de contribuir como meio 

complementar de conhecimento jurídico. Cuida-se, a Jurimetria, de ciência que objetiva 

propiciar aos operadores do Direito substrato cultural na formulação de políticas públicas mais 

consentânea com o padrão de eficiência que a sociedade necessita receber dos poderes públicos, 

no caso particular da temática proposta no presente estudo, do próprio Poder Judiciário. 

Dessa forma, consta entre as propostas da Jurimetria, seja ela tradicional ou a digital 

(apoiada em inteligência artificial), auxiliar os julgadores na ponderação de fatores humanos e 

sociais quando da aplicação das normas jurídicas aos casos levados à análise. Isto porque a 

Jurimetria poderá prestar considerável auxílio na consulta às bases de dados dos diversos 

tribunais, de forma a facilitar a identificação da orientação jurisprudencial preponderante nas 

várias Cortes de Justiça, face à matéria e ao campo do Direito considerados. Tais tarefas 

garantem uma maior segurança jurídica ao ato decisório ou mesmo identifica se a posição 

jurisprudencial dominante continua em ascensão ou se já manifesta sintomas de superação.  

Além disso, a Jurimetria demonstra, numericamente, a coerência nas decisões prolatadas 

por um mesmo órgão-julgador. Sobre o tema, Adriano Tacca e Leonel Severo Rocha (2018, p. 

57-65) resumem: 

 
Dessa forma pretendemos demonstrar que a Inteligência artificial pode atuar como 

um Sistema de Suporte à Decisão Judicial, seja através da operação como catalizador 

de informação que circula pelo ambiente do sistema, ou mesmo, potencializando 

fluxos comunicacionais compreensíveis pelo sistema parcial do direito e enviando-os 

para o seu inteiro, auxiliando-o assim na efetivação do próprio direito. [...] o projeto 

Supreme Court Forecasting Project permite que algoritmos inteligentes realizem 

inferências e previsões com grau elevado de probabilidade assertiva do resultado dos 

julgamentos de casos futuros a serem realizados nos EUA. Para tanto, utiliza-se o 

programa da seleção, manipulação e aprendizado de dados públicos sobre as decisões 

judiciais já proferidas. [...] algoritmos sofisticados e inteligentes forem capazes de 

localizar mais precedentes, ou então, de analisar toda a legislação e doutrina existente 

em poucos minutos, contrastando com a capacidade.  

 

O conhecimento e a utilização da Jurimetria detêm considerável potencial produtivo 

para as partes, advogados e todos os que utilizam os serviços Judiciários, uma vez que o seu 

conjunto de técnicas e produtos tecnológicos contribuem para um processamento de dados com 
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mais eficácia e eficiência, tornando-se, por assim dizer, fator facilitador e quase indispensável 

para os operadores do direito quanto ao oferecimento de serviço de qualidade, célere e eficiente 

em termos econômicos para a sociedade, uma vez que mais assertivo e menos oneroso. 

A Jurimetria propicia uma mais precisa captação de dados através da aplicação de 

processos estatísticos, o que torna possível a adoção de um controle bem mais detalhado e 

sistematizado acerca das decisões judiciais, o que permitirá, por exemplo, aferir em exíguo 

espaço de tempo quantas vezes e qual a linha de pensamento de determinada matéria foi 

apreciada e julgada por certa unidade judiciária, câmara julgadora ou tribunal. 

Afora as vantagens relacionadas à captação, armazenamento e processamento de dados, 

pode-se sustentar que as técnicas e o aparato tecnológico inerentes à Jurimetria contribuirão 

para a melhoria da qualidade do serviço judiciário, que disporá de estimativas baseadas na 

ciência estatística, qualificando a confiabilidade do resultado alcançado, com redução de tempo 

na resposta ao jurisdicionado, materializando na prática os postulados constitucionais da 

celeridade e razoável duração do processo. 

De grande utilidade nos mais variados aspectos da vida moderna, valiosa será a 

aplicação da estatística no campo do Direito, ante a plena possibilidade do trabalho de coleta 

dados a partir dos bancos registrais e portais dos tribunais, o que renderá informações preciosas 

e de incomensurável utilidade para a administração judiciária e que, após probabilisticamente 

avaliadas e examinadas, funcionarão como norte para a identificação de metodologia mais 

adequada e que venha a contribuir para a melhoria da prestação da atividade jurisdicional de 

forma a torná-la mais eficaz e efetiva. 

Portanto, mediante a utilização de ferramentas tecnológicas e de automação, poderá a 

Jurimetria proporcionar resultados positivos e importantes no âmbito do Poder Judiciário, uma 

vez que propiciará aos julgadores e seus assessores os vantajosos benefícios decorrentes do 

rápido acesso a um banco de dados seguro e consolidado que muito auxiliará na orientação e 

fundamentação das decisões qualificando, por conseguinte, a entrega da prestação jurisdicional. 

No tocante à Administração Judiciária, importantes informações podem ser coletadas 

através da metodologia da ciência estatística, quanto à dinâmica e aspectos do dia-a-dia do 

Poder Judiciário, a exemplo da produtividade das unidades judiciárias e dos tribunais, controle 

de pessoal, controle de custos, gestão financeira, aferição e acompanhamento de metas, todos 

inerentes à atividade meio, mas de vital importância para o bom funcionamento do sistema 

judiciário e que repercutem diretamente na execução da atividade fim, que é a entrega da 

prestação jurisdicional à sociedade. 
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Ressalta-se que, a partir do que se sabe até hoje sobre o tema, pode-se sustentar que 

Jurimetria não se confunde com a Volumetria. Na Volumetria, temos o volume de determinado 

assunto estudado; na Jurimetria, temos respostas a determinado questionamento a partir da 

análise dos dados. Dentro de um processo, podem ser esclarecidos pontos tais quais: como os 

tribunais vêm decidindo determinado assunto; qual a legislação aplicada; qual percentual de 

divergência das decisões sobre o mesmo tema; qual a chance de êxito de uma demanda; qual o 

tempo de processamento de determinado órgão do Poder Judiciário, dentre outras. 

Assim sendo, a Jurimetria é uma ferramenta de grande utilidade no mundo do Direito, 

constituindo fator de facilitação para a tomada de decisão sobre qual a melhor solução a ser 

dada pelo órgão jurisdicional quando da aplicação da lei ao caso concreto. Ela pode ser utilizada 

para análise de dados judiciais, oportunidade em que objetiva mensurar a frequência com que 

determinada decisão é proferida na solução de casos concretos; também serve de ferramenta de 

política pública, para entender as consequências das leis; pode ser utilizada para prospectar 

como os juízes irão decidir determinada lide; atende, ainda, à gestão da eficiência dos tribunais; 

e, no âmbito privado, para prevenir contingenciamento de clientes. 

Importante ressaltar que a utilização dessa ferramenta deverá respeitar a Lei Brasileira 

de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº. 13.709, sancionada em 14 de agosto de 2018, após 

alongados debates sobre o assunto e em vigor no Brasil desde janeiro de 2020. Sobre esse tema, 

Magrani (2019, ebook) aduz o seguinte: 

 
O cenário de Internet das Coisas (IoT) e inteligência artificial traz novos desafios 

regulatório ao arcabouço normativo atualmente existente. Diante do contexto de 

constante e intenso armazenamento, tratamento, compartilhamento e monetização dos 

dados que trafegam online é crucial debatermos as noções de privacidade e ética que 

deverão nortear os avanços tecnológicos. Devemos refletir, ainda, sobre o mundo em 

que queremos viver e sobre como nos enxergamos nesse novo mundo de dados, 

decisões algorítmicas e intensificação da relação entre homens e Coisas relacionado a 

esse novo cenário.  

 

Convém destacar, no plano internacional, que nessa realidade de crescente utilização de 

dados em todas as áreas da vida, a França surpreendeu ao proibir, em 2019, a utilização da 

Jurimetria em seu território. A proibição foi incluída na reforma do Judiciário Francês que 

adicionou, através de seu artigo 33, pena de até cinco anos de prisão para que quem fizer uso 

da ferramenta3. 

 
3 Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant 

pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles 

ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 
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Conforme analisado por Reinaldo Filho (2019, online) a explicação trazida pelo país 

francês para proibir a comparação de dados judiciais, para qualquer fim, está ligada à proteção 

da identidade dos magistrados, bem como na vedação de construção de perfis individualizados, 

pois isso poderia levar, no entender do Estado francês, ao controle sobre as decisões proferidas 

pelos juízes, prejudicando o funcionamento da Justiça. O profiling (perfilamento) permitiria às 

partes alterar estratégias de litigância em função das características de cada magistrado. Além 

disso, a comparação entre julgadores também é vista como ameaça à independência dos juízes. 

Contudo, esse tipo de proibição é único no mundo; não se tem notícia de restrição à comparação 

de padrões judiciais em outro país. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O olhar pela lente da Jurimetria das demandas sociais não é algo novo e muitas vezes 

era realizado por meio da experiência do operador do Direito que, ao iniciar um processo 

judicial, por exemplo, e identificar o julgador, passava a traçar estratégias legais, de forma 

empírica, a partir do conhecimento prévio de como o caso seria, provavelmente, analisado.   

Contudo, a Jurimetria atual permite àqueles que a utilizam resultado nunca imaginado. 

Isso porque ela não mais se vale da experiência do operador do Direito, nem da simples máquina 

de calcular, muito menos das planilhas no papel ou no Excel, embora também seja possível a 

obtenção de informação com uso dessas ferramentas mais singelas. Essa parte da ciência 

jurídica se beneficiou com toda a evolução tecnológica vivenciada pela humanidade e, 

atualmente, grandes empresas investem em estudo jurimétrico com utilização de inteligência 

artificial de forma alcançar maior segurança, agilidade e precisão no trato dos dados 

informacionais.   

Essa ferramenta de quantificação do Direito, aqui nomeada de Jurimetria Digital, ou 

seja, aquela que utiliza inteligência artificial para aplicação de estatística aos dados concretos, 

possibilita algo sem precedentes: a viabilidade de poder mensurar o Direito, ainda não 

reconhecido, nem implementado, a partir de dados concretos do passado garantindo, assim, 

assertividade àqueles que irão tomar alguma decisão na situação concreta. Dessa maneira, passa 

a ser possível analisar a viabilidade de uma futura lei, quais as melhores políticas públicas para 

 
du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
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determinada região ou, ainda, a coerência de uma decisão judicial com os precedentes judiciais 

existentes – ou seja, alcança as diversas situações jurídicas que demandam tomada de decisão.  

Nesse cenário, respostas, que seriam alcançadas com dias de trabalho e grandes equipes, 

estão nas mãos do operador do Direito ou mesmo do jurisdicionado em minutos. Trata-se de 

avanço tecnológico dentro da ciência do Direito trazendo possibilidades de melhor trabalhá-lo 

e com soluções mais eficientes econômica e juridicamente.  

Importa ressaltar que o papel da Jurimetria, inclusive a digital, conforme exposto no 

corpo deste artigo, é permitir uma melhor experiência na solução de problemas e não substituir 

o Julgador. A sensibilidade humana é preservada e considerada essencial para o julgamento de 

problemas sociais. A Jurimetria, portanto, vem facilitar a atividade de julgar, sendo apoio nas 

tarefas de busca de informações, de análise rápida de dados oferecendo panoramas sobre o fato 

em análise.  

Os exemplos acima esteriotipam sintomas que concretizam apenas o começo da nova 

era, pois acredita-se que a inteligência artificial aliada à ciência da Jurimetria, enquanto suporte 

aos operadores do Direito, pode fazer muito mais pela celeridade processual e, 

consequentemente, pela efetividade jurisdicional (função que tem por atividade típica decidir), 

atualmente tão afetada. Além desse órgão estatal, a Jurimetria também pode auxiliar nas 

politícas de desenvolvimento social inerente ao Poder Executivo e, ainda, no processo 

legislativo focado em elaboração de leis que terão aderência social.  

Não se pode olvidar que a Jurimetria torna possível, também, distringuir padrões 

diferenciais dos conteúdos decisórios, auxiliando o trabalho de todos aqueles que acorrem ao 

serviço do aparato judiciário, os magistrados na produção de futuras sentenças e acórdãos; os 

jurisdicionados, os membros do Ministério Público, os Advogados e os Defensores, nas suas 

áreas de atuação, resultando maior efetividade e celeridade processual, o que representa 

considerável ganho social. 
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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade analisar algumas decisões do Supremo 

Tribunal Federal (STF) no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, e seus reflexos e 

limites no cenário jurídico-político atual. A emergência da crise sanitária decorrente da 

acelerada contaminação pelo novo coronavírus, combinada à inércia e à descoordenação do 

Poder Executivo federal em estabelecer respostas rápidas e efetivas para a minimização do 

estado de calamidade, impuseram a intervenção judicial cada vez mais crescente do STF em 

assuntos delicados relacionados à pandemia. A atuação do Supremo, tanto formal quanto 

materialmente, necessita de ser problematizada em um contexto macropolítico e jurídico, no 

qual as posturas da Corte podem impactar a construção da interpretação constitucional para 

além desse período excepcional, gerando ruídos com as demais esferas de Poder. 

Metodologicamente, a partir de uma abordagem qualitativa, trata-se de pesquisa bibliográfica, 

quanto ao tipo, e de natureza descritiva e exploratória, quanto aos objetivos. Quanto aos 

resultados, é uma pesquisa pura ou básica, pois visa à ampliação de conhecimentos teóricos e 

ao progresso científico. Depreende-se que as fronteiras entre judicialismo e decisionismo são 

bastante tênues na atuação jurisdicional do STF, de modo que se faz necessário (r)estabelecer 

os diálogos interinstitucionais e insistir na adoção de uma deliberação coletiva efetiva e uma 

hermenêutica constitucional mais responsiva. 

Palavras-chave: Judicialismo e Pandemia. Hermenêutica Constitucional responsiva. 

Deliberação. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze some decisions of the Federal Supreme Court (STF) 

in the context of the Covid-19 pandemic in Brazil, and its reflexes and limits in the current 

legal-political scenario. The emergence of the health crisis resulting from the accelerated 

contamination by the new coronavirus, combined with the inertia and lack of coordination of 

the federal Executive Branch in establishing quick and effective responses to minimize the state 
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of calamity, imposed the increasingly growing judicial intervention of the STF in sensitive 

matters. related to the pandemic. The performance of the Supreme Court, both formally and 

materially, needs to be problematized in a macropolitical and legal context, in which the Court's 

positions can impact the construction of constitutional interpretation beyond this exceptional 

period, generating noise with the other spheres of Power. Methodologically, from a qualitative 

approach, it is a bibliographic research, regarding the type, and of a descriptive and exploratory 

nature, regarding the objectives. As for the results, it is pure or basic research, as it aims to 

expand theoretical knowledge and scientific progress. It appears that the boundaries between 

judicialism and decisionism are quite tenuous in the jurisdictional action of the STF, so that it 

is necessary to (r)establish inter-institutional dialogues and insist on the adoption of effective 

collective deliberation and a more responsive constitutional hermeneutics. 

Keywords: Judicialism and Pandemic. Responsive Constitutional Hermeneutics. Deliberation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou estado de 

pandemia a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2, outrossim, covid-19), cuja 

nascente de contaminação foi relatada na cidade de Wuhan, na China, em 2019. Com alto poder 

de disseminação, rapidamente o vírus se espalhou por diversos países, levando a um elevado 

número de óbitos e sobrecarga do sistema de saúde. 

No Brasil, o Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, reconheceu estado de 

calamidade pública, passando, por conseguinte, à adoção de uma série de medidas sanitárias 

especialmente de cunho preventivo, a fim desacelerar o contágio e evitar um colapso no sistema 

de saúde. Em razão disso, em âmbito nacional, é promulgada a Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, com o intuito de propor medidas acautelatórias dos danos, tais como: isolamento 

social, distanciamento mínimo, suspensão de atividades escolares, fechamento temporário de 

estabelecimentos comerciais, lockdown ou outras medidas restritivas excepcionais à circulação 

de pessoas, dentre outras.  

Apesar da publicação da lei em nível federal, muitos questionamentos e tensionamentos 

advieram por parte dos demais entes federativos, acerca de quais os limites e qual o grau de 

autonomia dos Estados e Municípios frente às condutas, comissivas e omissivas, emanadas do 

Executivo Federal. O calcanhar de Aquiles inicial, portanto, foi compreender qual o modelo de 

federação adotado pelo Brasil, a fim de aferir até que ponto o poder de polícia sanitária da 

Administração Pública Federal teria o condão de se sobrepor, ou não, às decisões dos outros 

entes. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) passou a ser bastante requisitado e 

instado a dirimir os conflitos decorrentes da pandemia da Covid-19 no país. A judicialização 
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da política torna-se ainda mais premente tendo em vista a postura negacionista e ilegal do 

Presidente da República Jair Bolsonaro, em se opor a seguir as diretrizes científicas 

recomendadas pelos órgãos competentes e minimizar os possíveis efeitos desastrosos da crise 

epidemiológico-sanitária. 

Em seu discurso, o Presidente insistia que tanto o STF quanto o Congresso Nacional 

eram responsáveis por "tornar o país ingovernável", insinuando que tais instituições o impediam 

de comandar o país, posicionando-se em constante afronta à democracia, sendo ilustrativo o 

caso em que desfere ataques ao STF, ao dizer: “Acabou, Porra! (...) Ordens absurdas não se 

cumprem e nós temos que botar um limite nessas questões” (BOLSONARO, 2020, online). 

Esse cenário, somado à crise de representatividade e à dificuldade de governabilidade 

da presidência, torna o Supremo um dos principais responsáveis pelo controle de 

constitucionalidade dos atos da Presidência, bem como de questões e demais desdobramentos 

delas decorrentes. Por essa razão, pensar a sua atuação durante esse período de 

excepcionalidade torna-se crucial para averiguar sua postura não só nesse contexto, mas, 

também, no período pós-pandêmico, assim como descortina problemáticas e tensões que pré-

existem a ele. 

O objetivo geral do artigo, portanto, é apresentar os principais aspectos do STF na 

judicialização da pandemia, a partir do relato crítico de 4 casos julgados pela Corte nesse 

período. Para tanto, inicialmente, é feita breve digressão teórica sobre o lugar da Constituição 

no Estado Democrático de Direito e a conformação de um campo denominado de Hermenêutica 

Constitucional. No tópico 2, apresentam-se os 4 casos emblemáticos da Corte: 1) discussão 

sobre federalismo cooperativo e adoção das medidas sanitárias pelos entes federados e possível 

mudança de posicionamento em julgados anteriores; 2) ADI 6341, sobre adoção de medidas 

restritivas pelos entes; 3) restrição a operações policiais no Rio de Janeiro durante a pandemia 

e 4) validade dos acordos individuais de redução de jornada e de salário e suspensão da jornada.  

Por fim, o tópico 3 seleciona algumas críticas tomando esses casos como mote 

argumentativo, a partir, principalmente, do seguinte tripé de análise: constitucionalidade e 

limites funcionais das decisões, em que se discute a relação Direito e Política; separação dos 

poderes e o diálogo institucional, apresentando a proposta da legisprudência; b) mudança de 

entendimento da Corte e necessidade de segurança jurídica e c) colegialidade da decisão, em 

que se discute a dificuldade do STF em deliberar enquanto coletivo. 

Metodologicamente, quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, fruto de pesquisa 

bibliográfica; quanto ao tipo, é de natureza descritiva e, quanto aos objetivos, é exploratória. 



27 
 

Quanto aos resultados, é uma pesquisa pura ou básica, pois visa à ampliação de conhecimentos 

teóricos e ao progresso científico. Houve uso de artigos científicos, livros, jurisprudência e 

notícias de jornal. 

 

2 SENTIDOS DA CONSTITUIÇÃO NO PARADIGMA DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIRETO: DELINEAMENTOS PARA UMA HERMENÊUTICA 

CONSTITUCIONAL 

 

A Constituição é a norma fundamental e suprema de um país, ancorada no princípio da 

divisão de poderes, cujo objetivo é assegurar direitos e garantias fundamentais, bem como 

regras básicas de justiça e de processo, a fim de regular pacificamente e democraticamente 

conflitos sociais.  

Contudo, o caminho percorrido até que a Constituição adquirisse o status de norma 

fundamental tem uma longa duração no desenvolvimento do chamado constitucionalismo, 

sinalizando que um modus de "bem" interpretar/ aplicar adequadamente os preceitos 

constitucionais faz-se necessário e específico. 

Nesse sentido, apontar a conformação de um campo de estudo denominado 

Hermenêutica Constitucional perpassa por compreender o lugar e o papel que a Constituição 

assume no Estado moderno. Trata-se, em um primeiro momento, de entender o sentido possível 

de uma Constituição e as suas condições de possibilidade e de eficácia no sistema jurídico 

contemporâneo. 

De acordo com Canotilho (2003, p. 51), o surgimento da ideia de Estado de Direito, no 

contexto do Estado moderno, marca também a ascensão do constitucionalismo, fenômeno 

jurídico, político e social caracterizado como uma "[...] técnica específica de limitação do poder 

com fins garantísticos". Ele se materializa como uma "teoria (ou ideologia) que ergue o 

princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante 

da organização político-social de uma comunidade". Ainda segundo o autor, a despeito de todas 

as suas variações, existem alguns elementos que são ínsitos a qualquer Constituição, os quais 

são: a) forma escrita b) sistema de separação de funções e c) direitos e garantias fundamentais 

(CANOTILHO, 2003, p. 49).  

As concepções de Constituição guardam relação com a formação do Estado de Direito 

e vão se metamorfoseando a partir das diferentes ideologias que lhes atravessam, denominando-

se Constituições liberais (Estado liberal), sociais (Estado social) e democráticas (Estado 
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democrático de Direito). Como alerta Bonavides (2007, p. 37), o "[...] Estado liberal nem 

sucumbiu ou despareceu: transformou-se. Deu lugar ao Estado Social". De modo que, "[...] não 

podia, pois, a Sociedade liberal achar outra fórmula de sobrevivência senão a que apontava para 

os termos participativos, consensuais e pacíficos da democratização progressiva da cidadania". 

Traçar um sentido de constituição, portanto, traduz-se como um desafio epistemológico 

fundamental, visto que "[...] o termo Constituição é caracterizado por ambiguidade e mudanças 

semânticas" (NEVES, 2018, p. 57). De acordo com Neves, existem algumas concepções 

tradicionais de Constituição, e o seu sentido remonta desde Aristóteles. Um outro de seus 

sentidos é ser concebida em termos do "constitucionalismo", no qual o "conceito de 

Constituição está relacionado com o de Estado constitucional" (NEVES, 2018, p. 61).  

Na esteira dessa evolução, mais contemporaneamente, os termos 

neoconstitucionalismo, pós-positivismo e Nova Hermenêutica assumem um lugar de 

proeminência no campo de estudos da interpretação da Constituição, com destaque para o 

protagonismo assumido pelo Poder Judiciário na resolução das querelas sociais. 

O estudo da hermenêutica constitucional, segundo Streck (2017, p. 1-2) está no "[...] 

sentido de situar com mais especificidade a 'coisa' Constituição", visto que "a hermenêutica não 

é método e não existem 'hermenêuticas regionais'". Essa perspectiva é coerente e necessária 

visto que o documento constitucional necessita prevalecer sobre as demais normas do 

ordenamento jurídico, as quais devem reverência formal e material aos seus preceitos. 

Nessa perspectiva, atravessar a ideia de estado de direito e seu desembocar no que se 

denomina de neoconstitucionalismo constitui preliminar teórica importante para compreender 

como se desenha o campo da Hermenêutica Constitucional, suas diferenças em relação à 

Hermenêutica Jurídica Clássica, a ressiginificação do princípio da separação dos poderes e a 

proeminência assumida pelo Poder Judiciário nesse contexto, o qual, diante de Constituições 

robustas e abrangentes, assume o papel de principal garantidor de eficácia -social- do texto 

constitucional, mesmo que isso custe atuar para além de sua missão institucional e funcional. 

Além disso, a própria Hermenêutica modifica seus paradigmas e adquire novos 

métodos. As ferramentas da chamada Hermenêutica Clássica tornaram-se insuficientes para  

interpretação e aplicação da Constituição. Nesse processo, a virada linguístico-pragmática e a 

passagem da hermenêutica metodológica, de Dilthey, para a hermenêutica existencial, de 

Heidegger e Gadamer (séculos XIX e XX), a qual é, por sua natureza, filosófica e não 

metodológica, constituem um ponto de virada fundamental da hermenêutica jurídica. Nas 

palavras de Streck (2017, p. 4),  



29 
 

 

A viragem hermenêutico-ontológica, provocada por Sein Und Zeit (1927) de Martin 

Heidegger, e a publicação, anos depois, de Wahrheit Und Methode (1960), por Hans-

Georg Gadamer, foram fundamentais para um novo olhar sobre a hermenêutica 

jurídica. A partir dessa viragem ontológica (ontologische Wendung), inicia-se o 

processo de superação dos paradigmas metafísicos objetivista aristotélico-tomista e 

subjetivista (filosofia da consciência), os quais, de um modo ou de outro, até hoje têm 

sustentado as teses exegético-dedutivistas-subsuntivas dominantes naquilo que em 

sendo denominado de hermenêutica jurídica. 

 

Acerca da concepção Estado de Direito, ela constitui uma expressão plurívoca e, como 

dito, cambiante ao longo do tempo, a depender das experiências históricas vivenciadas, embora 

não estejam descartadas outras abordagens. Na dicção de Verdú (2007, p. 144),  

 

Quando um Estado estrutura juridicamente a organização e o exercício do poder 

político, de maneira que os indivíduos estejam protegidos pela existência prévia das 

normas e instituições garantidoras de seus direitos e liberdades, quando toda a 

atividade estatal se submete a essas normas e instituições, sem exceções além daquelas 

reclamadas pelo bem-estar geral, podemos dizer que nos encontramos perante uma 

comunidade jurídica civilizada. 

 

É possível apreender que a ideia de Estado de Direito alberga elementos ligados à 

promoção e à garantia das liberdades e dos direitos fundamentais e a limitação do poder. Assim, 

todo Estado de Direito é um Estado Constitucional visto que é necessária a existência de uma 

Constituição, suprema, que “[...] cumpra a função de ordem jurídico-normativa fundamental 

vinculativa de todos os poderes públicos, conferindo aos seus atos medida e forma” 

(CANOTILHO, 2003, p. 360, grifos do autor). 

No tocante aos direitos e garantias fundamentais, a configuração das relações entre 

Estado e sociedade é alterada na medida em que as situações fáticas se modificam, o que implica 

desde direitos de liberdade, que propugnavam pela não intervenção estatal na esfera privada, 

até direitos de natureza positiva, de intervenção estatal4. Somado à hipercomplexidade da 

sociedade, às guerras mundiais e ao processo de reformulação da subjetividade Estado-

sociedade, o neoconstitucionalismo é um paradigma estatal de análise que adquiriu grande 

relevo no século XX, inclusive no Brasil, a exemplo dos trabalhos de Luís Roberto Barroso. 

 Nesse fenômeno, cujo marco histórico é o fim da Segunda Guerra Mundial, novas 

constituições são promulgadas e içadas à condição de norma jurídica fundamental do Estado, 

 
4 É importante destacar que não se pretende uma evolução das teorias dos direitos fundamentais, 

nem sua visão em gerações (denominação também criticada), apenas demarcar alguns aspectos na 
relação Estado e sociedade. 
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imprimindo-se novos modos e meios de interpretar os seus preceitos. Somado a isso, ocorreu 

"[...] notável mudança institucional, representada pela criação de tribunais constitucionais e 

uma progressiva ascensão do Poder Judiciário" (BARROSO, 2005, p. 27). Ascensão essa que 

vai investir o Judiciário de um crucial papel na efetivação dos direitos humanos e fundamentais, 

especialmente. 

Além do marco histórico (constitucionalismo do 2º pós-guerra na Alemanha e na Itália), 

há os marcos filosófico e teórico. O marco filosófico é o pós-positivismo, que se caracteriza 

pela religação entre Direito e moral e entre positivismo e jusnaturalismo, mas sem bases 

abstratas. De acordo com Barroso (2005, p. 6), “o pós-positivismo busca ir além da legalidade 

estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura moral do Direito, mas 

sem recorrer a categorias metafísicas”. Por isso, “[...] a interpretação e aplicação do 

ordenamento jurídico hão de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar 

voluntarismos ou personalismos, sobretudo os judiciais”. 

No último enfoque, o marco teórico, destacam-se três grandes transformações: 

reconhecimento de força normativa à Constituição, expansão da jurisdição constitucional e o 

desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Esses dois últimos, 

objeto do presente tópico, serão abordados de forma breve a partir da perspectiva brasileira.  

No cenário político brasileiro, é a Constituição Federal de 1988, fruto de um processo 

de redemocratização, que marca historicamente uma nova teoria do Direito Constitucional ou 

o surgimento do neoconstitucionalismo. De um regime autoritário centrado no Executivo, 

passa-se a um regime de exercício democrático de poder, no qual Executivo, Legislativo e 

Judiciário se reequilibram. 

O impacto que a nova Constituição democrática vai causar no exercício da função 

jurisdicional do Estado e no modo de interpretar os preceitos normativos constitucionais será 

relevante, visto que paradoxal e conflituoso. A chamada Constituição Cidadã, em seu 

“compromisso maximizador”, gerou “um documento extenso, detalhista e ambicioso” 

(VIEIRA, 2018, p. 153-154). Ainda de acordo com o autor, isso se deve a alguns fatores como: 

A fragmentação político-partidária, o alto grau de desconfiança entre os atores 

políticos, a multiplicidade de grupos de interesses presentes na cena constituinte, a 

ausência de um anteprojeto com linhas bem definidas, a intensa participação da 

sociedade civil, assim como de corporações, tudo isso gerou uma Constituição que 

abrigou uma enorme gama de interesses, muitos deles contrapostos. Sua marca 

distintiva não é o seu caráter nacional-desenvolvimentista, dirigista, corporativista, 

social-democrata, ‘chapa branca’, neoconstitucional, embora o texto constitucional 

contivesse todas essas características. Trata-se de um documento sintético, que 

garantiu a todos os setores que foram capazes de se articular durante o processo de 

inserção de ao menos alguma parcela de seus interesses no texto constitucional. 
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Na tentativa de estabelecer um documento consensual e negociador de todos os 

interesses em jogo, a Constituição de 1988 defendeu objetivos amplos, calcados em valores 

eminentemente plurais. Por outro lado, destaque-se que muito embora seja extensa e detalhista, 

“[...] muitas de suas normas são incompletas, exigindo uma atuação intensa do legislador 

ordinário para que possam ser implementadas”, (...) além de exigirem uma ampla atuação do 

Judiciário, "[...] solucionando conflitos não resolvidos no decorrer do processo constituinte e 

alimentados pela luta de diversos setores da sociedade para implementar as ambiciosas e muitas 

vezes ambíguas metas constitucionais” (VIEIRA, 2018, p. 158-159). 

Para Streck (2017, p.116) o sentido de Constituição e o papel da jurisdição 

constitucional devem ser interpretados segundo uma metodologia e teoria críticas que levem 

em conta a condição do Brasil enquanto país de modernidade tardia. A sua ideia de uma Teoria 

da Constituição (Dirigente) Adequada perpassa por admitir que “[...] a dimensão política da 

Constituição não é uma dimensão separada, mas,sim, o ponto de estofo em que convergem as 

dimensões democrática (formação da unidade política, a liberal (coordenação e limitação do 

poder estatal) e a social (configuração social das condições de vida”.  

Assim, a questão é deslocada para se pensar no modo como a efetivação desses direitos 

e garantias vêm sendo aplicados, pois, para o autor, “a judicialização da política não é um 

problema em si. O maior problema diz respeito aos critérios utilizados pelo Judiciário para 

julgar aquilo que foi judicializado” (STRECK, 2017, p. 119). 

A grande questão, porém, é acerca da importação acrítica de teorias estrangeiras pelos 

juristas brasileiros, tratando de gerar uma proposta de hermenêutica constitucional 

problemática. Não houve, segundo Streck, no pensamento jurídico brasileiro, uma teoria 

constitucional que se mostrasse adequada às demandas do novo paradigma jurídico-

constitucional. Assim, “[...] houve um efetivo ‘incentivo’ doutrinário a partir de três principais 

posturas ou teorias: a jurisprudência dos valores, o realismo norte-americano (com ênfase no 

ativismo judicial) e a teoria da argumentação de Robert Alexy” (STRECK, 2012, p. 6). 

Virgílio Afonso da Silva também elabora críticas referentes às condições de 

possibilidade de formação de uma hermenêutica constitucional com métodos e procedimentos 

consentâneos com a realidade da Constituição brasileira. Para ele, o grande problema consiste 

no que o autor denomina de sincretismo metodológico, o qual significa a “[...] utilização 

conjunta – ou a ideia de que essa possibilidade existe- da teoria estruturante do direito e do 

sopesamento de direitos fundamentais” (SILVA, 2005, p. 135-136).  
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A estrangeirização de métodos e teorias advindas de realidades constitucionais distintas 

sem uma devida internalização ao nosso pensamento constitucional, visto que a construção de 

uma teoria da interpretação vai além da fixação ou eleição de métodos de interpretação que gera 

estresses nesse processo de transferências teóricas. Abordar a Hermenêutica Constitucional 

(SILVA, 2005, p. 143) 

 

[...] pressupõe uma discussão acerca da concepção de constituição, da tarefa do direito 

constitucional, da interação da realidade constitucional com a realidade do Brasil e, 

ainda, acerca da contextualização e da evolução histórica dos institutos constitucionais 

brasileiros. É necessário, em suma, que se desenvolva uma teoria constitucional 

brasileira. Isso implica, por exemplo, discutir que tipo de constituição era a 

Constituição de 1988 ao ser promulgada e se as mudanças constitucionais ocorridas 

desde então alteraram seus fundamentos políticos, sociais e econômicos . 

 

Nessa ambiência, só será possível falar de Hermenêutica Constitucional se houver um 

processo de apreensão e depuramento crítico tanto do conceito de Constituição e o seu papel 

em governos democráticos, quanto do que se compreende e se pretende construir em termos de 

uma teoria científica da interpretação. Se, segundo Streck (2014, p. 14), ela consiste na “[...] 

teoria ou arte da interpretação e compreensão de textos, cujo objetivo precípuo consiste em 

descrever como se dá o processo interpretativo-compreensivo”, ela deve obedecer a critérios e 

métodos definidos para o seu fim último que é a integralidade do Direito. 

Ao assumir essa tarefa, precisa-se encontrar alguma “noção de comum”, originando-se 

daí a “imprescindibilidade de uma base ética também para a interpretação”, pois “em todo 

ordenamento jurídico existe um princípio ético básico, do qual deflui a orientação que, 

incrustada na Constituição, uniformiza, ideológica e operativamente, o todo do ordenamento” 

(FALCÃO, 2013, p. 99). Nesse sentido, fundamental que os mecanismos interpretativos do 

texto constitucional estejam assentados no princípio ético que “ilumina” e orienta a 

concretização de seus preceitos. 

O Poder Judiciário, na figura do STF, enquanto guardião da Constituição, deve 

assegurar as regras do jogo democrático, ao mesmo tempo em que deve efetivar os direitos 

sociais. O ponto nevrálgico trata-se de saber quais os limites dessa atuação e se, “a qualquer 

custo”, devem-se efetivar direitos. De acordo com Streck (2017, p. 234), “[...] em um país como 

o Brasil, em que o intervencionismo estatal até hoje somente serviu para a acumulação das 

elites, a Constituição altera esse quadro, apontando as baterias do Estado para o resgate das 

promessas incumpridas da modernidade”. 
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Por outro lado, deve-se ter em mente que interpretar e aplicar não parte de uma posição 

subjetiva do ente interpretante, ou seja, “[...] o Direito não é aquilo que o intérprete quer que 

ele seja. Portanto, o Direito não é aquilo que o tribunal, no seu conjunto ou na individualidade 

de seus componentes, diz que é” (STRECK, 2017, p. 298). 

A zona sísmica existente entre o que pode ou até onde pode e deve ir a função 

jurisdicional, desafia um compromisso constitucional e uma consciência funcional enquanto 

Corte. Como preleciona Eros Grau (2006, p. 247): 

 

A realização da Constituição passa pela atividade intelectual de interpretar/aplicar 

conceitos e categorias jurídicas de elevado grau de generalidade e abstração, mesmo 

que para tanto seja necessário abraçar competências institucionais que ordinariamente 

tocam a outros Poderes. O problema com essa sorte de postura seria estarmos 

substituindo a vontade do soberano que criou a lei e a Constituição pela vontade do 

intérprete. 

 

Dessarte, abordar acerca dos limites da interpretação constitucional deve ter como 

premissa a reflexão sobre funções e limites do Supremo Tribunal Federal (STF) na sua missão 

de dar a interpretação adequada à Constituição. Dessa exposição teórica, passa-se, em um 

segundo momento, a analisar algumas decisões do STF no contexto emergencial da pandemia 

da covid-19 no Brasil. 

 

3 A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA: UMA ANÁLISE DE CASOS 

 

Com a promulgação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 da Presidência 

da República, o estado de calamidade pública em todo o território nacional foi reconhecido, em 

razão da emergência em saúde ocasionada pela propagação do novo coronavírus (outrossim, 

covid-19) no país. Consequentemente, uma série de medidas sanitárias e econômicas tiveram 

de ser tomadas pelos entes federativos, com o fito de arrefecer os danos. 

Diante do cenário de anormalidade, a restrição a certos direitos fundamentais, bem como 

a suspensão de certas garantias constitucionais, podem ser justificáveis do ponto de vista 

jurídico. No caso brasileiro, destaca-se a ocorrência de uma crise tríplice: epidemiológico-

sanitária, econômico-social e de governabilidade. 

A quebra da governabilidade é acentuada no contexto pandêmico, em razão da 

incapacidade de o Governo Federal assumir uma postura coesa e coordenadora da crise em 
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relação aos demais entes, o que assoberbou, ainda mais, a atuação jurisdicional do STF, o qual 

é instado a atuar como poder moderador das demandas a ele concernentes.  

Em termos quantitativos, o Painel de Ações Covid-19, criado pelo STF, mostra todos os 

pedidos relacionados à pandemia em tempo real para que o público possa acompanhar as 

decisões proferidas pelo Supremo. Em acesso realizado em 05 de fevereiro de 2021, foram 

contabilizados 6.946 processos e 8.120 decisões, atualizados até o dia 20 de janeiro de 2021. 

Os números demonstram a intensa demanda pela Corte nos últimos meses, denotando um papel 

bastante ativo no controle de constitucionalidade dos atos que tangenciam a temática. 

Nesse terreno, a parte pragmática do referido tópico consiste em elencar algumas dessas 

decisões e analisá-las sob três prismas/critérios: a) mudanças de entendimento; b) 

constitucionalidade e limites funcionais da decisão e c) colegialidade da decisão. 

Uma das primeiras questões a serem enfrentadas pelo STF foi sobre qual o tipo de 

competência da União, dos Estados e dos Municípios no combate à covid-19. Julgado em 15 

de abril de 2020, a decisão impunha reavaliar o princípio federativo brasileiro e qual o papel de 

cada ente nesse sistema. Na sessão, estavam presentes 9 ministros e todos votaram de forma 

unânime no sentido de que, além do governo federal, os governos estaduais e municipais têm 

poder para determinar regras de isolamento social relacionadas à pandemia. Ou seja, em que 

pese ter sido editada a Medida Provisória n. 926/2020 pela União, os demais entes também 

estariam autorizados a tomar outras providências administrativas e normativas caso achassem 

necessário.  

O proferimento dessa decisão seguiu uma tese diferente da comumente adotada pelo 

STF em julgamentos anteriores, visto que a postura da Corte era mais no sentido de adotar uma 

argumentação centralizadora na União, tendendo a alargar suas competências em detrimento 

dos Estados. Os limites do exercício e alcance da competência concorrente foi questionado em 

outros momentos e, em geral, confirmada a tese descentralizadora, com alguns momentos de 

centralização na União. 

Neste ponto, é importante destacar que a discussão acerca do federalismo brasileiro já 

vinha sendo pautada em algumas decisões, em contestação à tese centralizadora do princípio 

federativo. Exemplo disso pode ser extraído do julgamento do Recurso Extraordinário n. 

194.704/MG, de relatoria do Ministro Carlos Velloso e redação do Ministro Edson Fachin, no 

sentido de discutir um possível excesso de centralização de competências, capaz de “[...] 

inviabilizar até mesmo a própria autonomia dos entes federativos” (STF, 2017, online). A 

discussão, contudo, precisa ser enfrentada pelo STF em outro momento, pois, ao que parece, 
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consiste em uma mudança de jurisprudência da Corte, porém precisa ser afirmada de forma 

mais segura. 

Outro julgamento do STF foi a restrição a operações policiais no Rio de Janeiro (RJ) 

durante a pandemia. Em junho, o Ministro Edson Fachin concedeu liminar para proibir o estado 

de seguir com operações policiais nas comunidades do RJ durante a pandemia. Apenas em 

hipóteses “absolutamente excepcionais” e mediante justificativa por escrito, as ações poderiam 

ocorrer. Contudo, um mês depois houve mudanças nas determinações anteriores. O Plenário 

limitou o uso de helicópteros e determinou a preservação de vestígios por crime, para citar 

alguns exemplos. Ainda, foi decidido que, em caso de suspeitas de envolvimento de agentes na 

prática de infração penal, a investigação seria atribuída ao Ministério Público, e não à 

corregedoria da polícia.  

Lazari e Rodrigues (2020, p. 283) consideram esta decisão eivada de 

inconstitucionalidade, não apenas sob o argumento da reserva do possível, do respeito à 

segurança pública e da competência estatal, mas também argumentam que existe um mau uso 

da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), elencando problemas como 

subversão da subsidiariedade, “[...] para todo tipo de caso que envolva algum ato do Poder 

Público não combatível por outro remédio específico (inclusive, políticas públicas), a utilização 

do STF como meio para reverter derrotas corporativas ou políticas disfarçadas de pretensas 

inconstitucionalidades ou violações a preceitos fundamentais”. Ainda, os autores apostam que 

a autocontenção se mostraria como “medida imperiosa apta a respeitar a separação de Poderes 

e a qualificação do Supremo Tribunal Federal como órgão jurídico” (STF, 2020, p. 283-284). 

Uma outra questão refere-se a decisões monocráticas proferidas pelo STF no contexto 

da pandemia. Inicialmente, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

6.341, o Ministro Marco Aurélio deferiu a cautelar5, a qual questionava a possibilidade de os 

entes federativos adotarem medidas mais restritivas que as prescritas pela União. Essa foi uma 

decisão bastante debatida, inclusive do ponto de vista formal. O objeto da ADI foi a alegação 

de inconstitucionalidade da Medida Provisória (MP) 926, que alterou a Lei n. 13.979/2020, com 

o objetivo de dispor sobre aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento 

da emergência de saúde pública. Algumas medidas estabelecidas pela MP foram restrição de 

rodovias, portos e aeroportos, critérios para isolamento e quarentena, e atribuição de 

competência ao Presidente para dispor sobre serviços públicos e atividades essenciais. 

 
5 Essa medida, porém, foi referendada posteriormente pelo Plenário do Tribunal. 
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Os principais pontos contestados pela ADI foram, do ponto de vista formal, a 

inadequação da MP em matéria que deveria ser tratada mediante Lei Complementar (LC) e, do 

ponto de vista material, centralizar, na figura do Presidente, competência sobe medidas 

sanitárias geraria ofensa à autonomia federativa, por suprimir parcela da competência comum, 

administrativa, dos Estados, do Distrito Federal (DF) e dos Municípios, em matéria de saúde. 

O Ministro Marco Aurélio acolheu parcialmente e justificou a decisão no sentido de que 

as disposições da MP não afastariam a competência dos entes de dispor em seu território sobre 

as suas respectivas medidas, ou seja, ele afirma a competência concorrente. Nesse tocante, 

considera-se um acerto tal decisão, visto que a MP padecia de vício de inconstitucionalidade ao 

conferir tais poderes ao Executivo Federal. No caso, houve interpretação conforme à 

Constituição. Após essa ADI, várias outras ações e reclamações foram ajuizadas no mesmo 

sentido. 

Porém, existe uma decisão monocrática, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, 

em sede de MC na ADI 6363, de caráter polêmico, cujo escopo era estabelecer que os acordos 

individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão de contrato de 

trabalho previstos na MP 936/2020, somente seriam válidos se os sindicatos de trabalhadores 

fossem notificados em até dez dias e se manifestassem sobre sua validade. 

De acordo com a decisão do Ministro, as empresas contratantes deveriam comunicar ao 

sindicato dos empregados de sua respectiva categoria sobre os acordos individuais de redução 

de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão de contrato de trabalho em até dez dias 

corridos, contando-se o prazo da data de sua celebração. Em não havendo negociação nesse 

ínterim, considerar-se-iam válidos os contratos, devido à inércia e ao esgotamento do prazo. 

Além de ter sido bastante criticado pelo polo empresarial, a decisão monocrática teve 

sua liminar cassada pelo Plenário do STF, o qual decidiu manter a eficácia integral da MP 

936/2020, que autoriza a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária 

de contrato de trabalho, por meio de acordos individuais e independentemente de anuência do 

sindicato, legitimando-se e validando-se com uma mera comunicação a ele. 

A deliberação colegiada demonstra alguns problemas diante da decisão cautelar 

monocrática de impacto na realidade de milhares de contratos firmados durante a pandemia. 

Somado a isso, há um forte componente de insegurança jurídica e consideráveis reflexos 

econômicos e sociais. Por isso, um dos principais argumentos era o de que uma decisão dessa 

magnitude deveria ter sido a princípio tomada de forma conjunta, deliberada coletivamente pelo 

STF, privilegiando-se a colegialidade. 
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Ademais, argumenta-se que há um desrespeito tanto aos dispositivos da Lei n. 9.868/99 

e ao Regimento Interno do STF, pois as exceções ao princípio da reserva de plenário são 

reguladas pela legislação federal, de modo que seria padecer de ilegalidade um julgamento 

monocrático de medida cautelar. Nesse sentido, Streck (2019, p. 323) tece as suas críticas:  

 

É necessário reconhecermos a existência de um direito fundamental dos cidadãos ao 

cumprimento dos arts. 10 da Lei nº 9.868/1999 e 97 da Constituição Federal. 

Concluindo-se, portanto, que a concessão monocrática da medida cautelar não pode 

ser utilizada para substituir a decisão no modo full bench, por isso, deve ser utilizada 

apenas nos casos de recesso ou férias, e deve ser imediatamente levada a plenário para 

referendo. 
 

Diante da exposição pretérita, depreende-se que os casos escolhidos reacendem os 

debates sobre quais os limites que uma Corte Constitucional deve estabelecer na tessitura de 

suas decisões; porque os juízes desafiam ou apoiam o governo, quais as fronteiras entre Direito 

e Política e qual a importância da deliberação coletiva nas decisões da Corte, e os reflexos em 

sua legitimidade e fortalecimento do diálogo interinstitucional. Essas são algumas perguntas-

diretrizes a orientar o tópico seguinte, cujo objetivo é apresentar alguns argumentos sobre a 

judicialização da pandemia e o compromisso do Supremo em justificar seus posicionamentos 

mesmo após esse período. 

 

4 O PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO: ENTRE 

A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E A REVALORAÇÃO DO DIÁLOGO 

INTERINSTITUCIONAL 

 

O processo de expansão da competência judicial assoberbou o Judiciário de casos 

difíceis, em decorrência não só do desenho institucional elaborado pela CF de 1988, mas 

também devido ao aumento da complexidade do tecido social. Em vista disso, instaura-se uma 

contradição na participação do Judiciário no mundo concreto, desafiando seus limites e suas 

capacidades de resolver os conflitos sociais, podendo, na verdade, aprofundar as desigualdades. 

Sorj (2005, p. 7), em sua análise, prescreve que 

 

A judicialização do conflito social e os novos atores sociais têm uma eficácia limitada 

como instrumento de redução da desigualdade social, visto que fragmentam a 

representação de interesses a nichos, sem dispor de uma visão de conjunto da 

sociedade, fragilizando a política partidária, substituída por novos atores, 

especialmente ONGs, cujas reinvindicações alcançam, em geral, um impacto mais 

simbólico do que prático, removendo dos partidos políticos a representação do 
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discurso moral e a elaboração de novas utopias sociais. As pressões e expectativas 

crescentes transferidas ao Poder Judiciário expõem os limites desse poder para 

resolver problemas que demandem respostas executivas ou administrativas; respostas 

que, em uma sociedade democrática, estão fora de seu alcance e de suas possibilidades 

funcionais. 

 

É importante ter em mente que as relações entre o jurídico e o político são tênues e em 

tensionamento constante. Como argumenta Maus (2009, p. 257), “[...] os conteúdos do Direito 

são aleatórios na medida em que a decisão jurídica é liberta, pela absorção iluminista, de todas 

as vinculações tradicionais e metafísicas”. Contudo, “[...] essa aleatoriedade é delimitada no 

sentido em que os processos, nos quais essas decisões são tomadas, não são aleatórios, e sim 

vinculados à estrutura democrática”. 

Nessa ambiência, ao mesmo tempo em que há o risco de confundir-se judicialização 

com ativismo e decisionismo, ocorre um deslocamento, para o Judiciário, de um espaço 

legítimo e superior de reivindicação dos problemas sociais, tornando-o onipresente na vida 

institucional de um país, ao mesmo tempo em que se marginaliza a esfera legislativa e executiva 

de sua tarefa precípua de representação do político na sociedade. 

Em termos de relações entre os poderes, o campo da Legística pode ser uma área de 

conhecimento importante para o equilíbrio na função juspolítica dos tribunais. Também 

denominada de legisprudência, é um ramo do conhecimento que objetiva aprimorar a qualidade 

da legislação. Ela pode ser formal ou material; enquanto a primeira se ocupa da chamada técnica 

legislativa, a segunda se volta para o conteúdo das leis. Soares (2007, p. 7) afirma que a 

Legística evoluiu como um saber jurídico com base em questões recorrentes na história do 

Direito, frisando-se: 

 

[...] a necessidade de uma legislação mais eficaz (no sentido de estar mais disponível 

e atuante para a produção de efeitos), o desafio de compatibilizar o Direito codificado 

com os reclames da sociedade, o questionamento da lei como instrumento exclusivo 

para a consecução de mudanças sociais e a necessidade de democratizar o acesso aos 

textos legais em todos os níveis (SOARES, 2007, p. 7). 

 

A legística propõe, portanto, um repensar crítico da tarefa de legislar, visto que ela ajuda 

a requalificar o problema da racionalidade e legitimidade das decisões judiciais. De acordo com 

Costa (2016, p. 70), a premissa é a de que 

 

[...] o aplicador do direito não pode desconsiderar o momento do “fazer 

legislativo” ao interpretar a norma. As decisões jurídicas precisam ser dotadas de uma 

pretensão de correção, integridade e coerência que permita sustentar a opção realizada 

não apenas na própria autoridade (o que lhe confere certo grau de legitimidade 
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formal), mas na adoção de procedimento adequado (o que também contribui para sua 

legitimação formal), na racionalidade da argumentação (legitimação formal) e no 

conteúdo da norma a ser aplicada (legitimação material). 

 

É importante mencionar que um conteúdo de lei bem elaborado é positivo não só ao 

Poder Legislativo, mas deve servir de fundamento para o Executivo, na figura da Administração 

Pública e sua edição de decretos, portarias, resoluções etc. Do ponto de vista da rotina dos 

tribunais, tem a agregar na feitura de suas resoluções, regimentos internos, em decisões judiciais 

inter partes a que se deem efeitos concretos, enfim, visa ajudar a manter coerência em seus 

procedimentos e disposições. 

No tocante à separação dos poderes, Costa (2016, p. 77) preleciona que a “[...] legística 

material pode propiciar, ao Judiciário, balizas adequadas e compatíveis com as necessidades da 

sociedade, evitando que o aplicador ingresse na esfera de atuação do legislador”. Mediante a 

adoção de um “[...] ponto de vista hermenêutico que permite, a partir da avaliação de impacto, 

o diálogo legislação-racionalidade-aplicação da norma e a consolidação do fenômeno jurídico 

como uno e indivisível” (COSTA, 2016, p. 77).  

Como a legística material busca a melhoria da qualidade dos atos normativos, contribui 

para uma produção legiferante mais responsiva, qualificada e fundamentada, evitando-se 

ingerências excessivas do Judiciário, em que juízes podem atuar como legisladores. Nessa 

incumbência, em que se propugna uma produção normativa boa, desde a base, busca-se 

arrefecer ou afastar a promulgação de leis meramente simbólicas e apoiar a promoção de 

diplomas normativos eficazes e efetivos, com concretude. Assim, legitima-se um Legislativo e 

um Judiciário mais afins na tarefa de produção/aplicação da lei, constituindo-se em uma 

hermenêutica com propósito. 

Essa perspectiva é prolífica e importante na medida em que contribui também para 

revalorar o papel da intepretação como protagonista no exercício da função jurisdicional, mas 

também no exercício da função legislativa. Em um sentido macro, como aponta Falcão (2013, 

p. 242), “[...] a interpretação também é fator de democratização. A interpretação pode também 

ser um novo sinônimo de democracia. E democracia com estabilidade, porque democracia não 

apenas formal, porém, legítima, isto é, cuida-se de democracia em sentido próprio”. 

Eis a importância de uma Hermenêutica dialógica entre os Poderes, pois ela serve como 

baliza de legitimidade para as atuações de cada um e aprimora o debate legislativo em vigor. A 

interpretação/aplicação deve constituir-se enquanto processo, cujo procedimento, aponta 

Falcão (2013, p. 241), segue um íter, em que o autor alerta: “se a interpretação tem mais força 
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legítima, é porque está dotada de maior eficácia; se tem mais eficácia, obtida por força legítima, 

tem uma validade que se plenifica na legitimidade e pela legitimidade;”, consequentemente, 

“[...] se a validade é plenificada pela legitimidade, não é apenas formal e vazia, mas 

democrática”. 

Em tempos de crise da democracia representativa e de vilanização da figura do STF, 

com manifestações populares que já requereram o seu fechamento, é crucial que o diálogo entre 

os poderes seja reassumido como missão civilizatória e compromisso democrático entre todas 

as instâncias de poder. Nesse contexto, necessária uma Hermenêutica Constitucional 

comprometida com a separação funcional do Poder e que restaure a confiança do cidadão tanto 

no planejamento legislativo quanto na efetividade dos atos normativos.  

Uma postura arbitrária e ativa demais do STF pode contribuir para gerar efeitos reversos 

a uma cultura democrática: desresponsabiliza e invisibiliza o Executivo e o Legislativo de 

tarefas das quais eles são intimamente responsáveis e devem atuar, além de ir na contramão de 

um avanço, robustecendo um conservadorismo social, visto que “[...] a justiça pode, a qualquer 

tempo, classificar como irreal aquilo que o legislador acaba de considerar possível em termos 

de modificação do direito”. Cabe destacar que “[...] uma sociologização da norma jurídica 

praticada desse modo corre o risco de se tornar obsoleta diante das intervenções emancipatórias 

do incriminado positivismo jurídico” (MAUS, 2010, p. 107). 

No tocante às decisões monocráticas proferidas em período de pandemia, a postura é 

criticável, visto que em sua maioria são assuntos de elevado impacto econômico-social, de 

modo que o princípio da colegialidade deveria imperar. Embora em alguns casos haja urgência 

na resposta, é preciso ter em mente que uma Corte deve decidir de forma coesa, ao abrigo da 

Constituição e com maior representatividade possível de seus Ministros. O problema da 

“ministocracia6” pré-existe à pandemia, visto que muitas críticas são no sentido de que a 

atuação do STF é essencialmente individualizada.  

Destaque-se que embora muitas decisões tenham sido referendadas pelo colegiado do 

Supremo, existem também muitas discordâncias, pois, analisando o Painel de Ações da Covid-

19, muitas decisões foram tomadas de forma majoritária, não unanimemente. Essa atuação 

“desproporcional” ganha relevo na postura dos Ministros fora da atividade judicante, a exemplo 

das entrevistas e outros posicionamentos públicos. Marona e Kerche argumentam que existe 

 
6 Sobre o termo, ver: ARGUELHES, Diego Werneck e RIBEIRO, Leandro Molhano. Ministrocracia: O 

Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. Novos estud. CEBRAP [online]. 2018, 
vol.37, n.1, pp.13-32. 



41 
 

uma “assimetria” quanto à visibilidade, pois, enquanto Ministros como Dias Toffoli, Gilmar 

Mendes e Luís Roberto Barroso concedem entrevistas a diversos órgãos da imprensa, os outros 

Ministros que compõem o Plenário não se expressam da mesma forma, não se sabendo como 

pensam e dificultando “[...] qualquer previsão sobre como o STF construirá as fronteiras dos 

domínios do exercício do poder moderador, que lhe é demandado” (MARONA; KERCHE, 

2020, online). 

Não se pode esquecer que já houve, em tempo passado, fala discutível do Ministro 

Barroso, no sentido de que "em muitas situações, juízes e tribunais se tornaram mais 

representativos dos anseios e demandas sociais que as instâncias políticas tradicionais", em que 

"[...] a sociedade se identifica mais com seus juízes do que com seus parlamentares" 

(BARROSO, 2015, p. 38). Contudo, atente-se que, como coloca Boaventura (2007, p. 83), "[...] 

os tribunais e a comunicação social são essenciais para o aprofundamento da democracia, pelo 

que é fundamental estabelecer formas de coabitação no mesmo espaço social". 

Do ponto de vista da atitude deliberativa do STF, a crítica recorrente faz-se no sentido 

de que decisão monocrática em medida liminar ou cautelar em ADI fere o disposto na Lei n. 

9.868/99. A interpretação deve ser conjugada com o regimento Interno do STF (RISTF) que, 

em seu artigo 13, VIII, dispõe que cabe ao Ministro Presidente conhecer e decidir sobre 

questões urgentes, inclusive no caso de apreciação de pedidos de medidas cautelares em ADIs. 

Já a Lei n. 9.868/99 dispõe, no artigo art. 10, § 3º, que, em caso de excepcional urgência, o 

Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das 

quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.  

Na prática, temendo os riscos de perecimento do direito, os Ministros acabam decidindo 

conforme o artigo 5º, §1º da Lei 9.882/99, que regulamenta os procedimentos para a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), a qual prevê, expressamente, decisão 

cautelar monocrática em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave. Nesse caso, a 

decisão deve ser referendada na sessão plenária seguinte, conforme dispõe o artigo 21, V do 

RISTF. 

A questão que se põe em relevo, nesse caso, é se não estaria havendo um abuso de 

decisões monocráticas em detrimento de uma postura colegiada, que é a que deve ser tomada 

pela Corte Constitucional. Silva (2013, p. 558) destaca que há dois benefícios decorrentes da 

adoção de uma deliberação efetiva: opiniões e informações se tornam públicas para todos os 

membros e há uma diminuição da limitação inerente à racionalidade de cada um, tendo em vista 
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o compartilhamento e a troca de argumentos entre todos, o que leva a esclarecimentos mútuos, 

que propicia a construção de soluções coletivas. 

Nessa toada, Vieira (2018, p. 213-214) propõe uma deliberação em três etapas para o 

STF, tendo em vista a urgência na "transparência da construção da agenda" e a necessidade de 

um "processo de deliberação mais consistente", no qual o STF poderia ter "[...] tempo para o 

estabelecimento de padrões interpretativos mais claros, o que permitirá estabilizar sua própria 

jurisprudência, bem como a dos tribunais e juízes de primeiro grau". Assim, o autor propõe que, 

inicialmente, "[...] deveriam ser selecionados poucos casos da jurisdição difusa a serem 

julgados no ano judiciário- os de jurisdição concentrada dariam entrada na ordem de chegada". 

Em um segundo momento, abrir-se-ia espaço para "[...] audiências públicas e para as 

sustentações orais, com a presença obrigatória dos ministros. Posteriormente, teríamos as 

sessões de discussão e julgamento. Após a tomada de decisão, aquele que liderou a maioria 

deveria ser incumbido de redigir o acórdão". Como ato final, seria salutar que os ministros se 

submetessem a "uma espécie de protocolo mais rigoroso", visto que "[...] a constante 

interferência no debate público e a ausência de postura rígida em relação a conflitos de interesse 

têm contribuído para a erosão da autoridade do Supremo". 

Nesse contexto, a forma como o STF vem respondendo à judicialização das políticas é 

possível pensar no conceito de “deserção estratégica” (strategic defection), cunhado por 

Gretchen Helmke (2009, p. 31). A autora analisa a relação entre Executivo e Judiciário de um 

ponto de vista micro, a partir da tomada de decisão judicial em contextos nos quais os juízes 

enfrentam insegurança jurídica. Ao analisar o cenário ditatorial argentino, ela observa que à 

medida que o governo perde poder ou governabilidade, a Suprema Corte do país tende a tomar 

decisões mais desfavoráveis a eles. Analogicamente, é possível dizer, com bases nos últimos 

julgados relacionados à pandemia, que o governo Bolsonaro vem sofrendo derrotas no 

Supremo, o qual, na verdade, tem feito frente às práticas autoritárias do Presidente. 

Tendo em vista a perda da governabilidade, a inércia e o negacionismo do governo 

frente à pandemia, bem como o contexto de crise entre os Poderes, oportuno considerar se 

haveria um cenário de deserção de que fala a autora. Não há, também, espaço, nesse artigo, para 

avaliar todas as possibilidades, em termos das últimas decisões proferidas pelo STF, acerca 

desse conceito. Porém, é útil considerá-lo tendo em vista a descoordenação do Executivo e o 

incremento de ações para o STF decidir. É preciso ver o contexto com parcimônia e técnica, e 

atentar que o excesso de decisões monocráticas, excessiva judicialização da política e falta de 

transparência da Corte urgem ser discutidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O alastramento da crise sanitária ocasionada pela Covid-19 gera um dos maiores 

impactos sociais e econômicos negativos no país, em um cenário no qual se observa um 

insuflamento da Corte Constitucional, enquanto os esforços deveriam ser no sentido de uma 

atuação conjunta e coordenada entre todos os poderes constituídos, com o objetivo de trazer 

soluções positivas e transparentes para a maior parte da população. 

Na prática, contudo, observa-se que o STF tem se tornado indispensável na resolução 

dos conflitos decorrentes da pandemia, devidos, em parte, à inércia e ao negacionismo do 

Executivo Federal, na figura de um Presidente que se recusa a cumprir as medidas 

recomendadas pelos órgãos sanitários responsáveis. Embora se compreenda que o Judiciário 

tenha tomado frente na maior parte das arbitrariedades intentadas pelo Executivo, as linhas 

entre Direito e Política devem ser bem demarcadas e analisadas criticamente, em conjunto com 

o princípio da separação dos poderes, o qual, a par de todas as revisões e ressignificações 

experimentadas, constitui importante mecanismo de contenção judicial. 

De acordo com os casos escolhidos, observa-se que muitas das medidas provisórias 

editadas tiveram a sua constitucionalidade questionada. Ainda, são questões de envergadura 

nacional, que trazem severos impactos na ordem econômica e social, mas, ainda assim, 

decididas de forma monocrática, ocasionando um risco à precária estabilidade e segurança 

nesse período excepcional e de calamidade pública. Apesar de muitas dessas decisões terem 

sido referendadas pela Corte, o grau de decisão colegiada do STF revela-se insuficiente e pouco 

ainda se sabe sobre o pensamento dos onze Ministros.  

A insegurança jurídica e a falta de confiança em uma deliberação efetiva da Corte 

obrigam que o Supremo tome outra postura. Foi o caso, por exemplo, da cautelar na ADI 6363, 

sobre a MP 936/2020, que suspendia contratos de trabalho e/ ou reduzia salário e jornada, e as 

intervenções inconstitucionais do STF nas decisões monocráticas sobre operações policiais no 

Rio de Janeiro. No que se refere aos julgamentos sobre competência dos entes federados e o 

julgamento da Medida Cautelar na ADI 6.341, acerca da possibilidade de os entes federativos 

adotarem medidas mais restritivas que as prescritas pela União, impõe ao STF um 

posicionamento crítico e acurado acerca de sua concepção sobre o federalismo cooperativo e as 

consequências disso em decisões posteriores da Corte, mesmo após o período pandêmico, a fim 

de se estruturar um caminho discursivo e argumentativo para um possível novo posicionamento 
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sobre o assunto, visto que, em situações anteriores, o STF tinha predileção para a União como 

definidora de normas gerais, sendo que, agora, houve maior autonomia dos demais entes frente 

à União. 

Destaca-se que desde o período de transição democrática no Brasil, o número de casos 

julgados no Judiciário vem sempre aumentando e, cada vez mais, para a resolução de questões 

políticas significativas. Mesmo considerando que os juízes, de um ponto de vista sociológico, 

podem ser guiados por preferências políticas e institucionais, o Tribunal é um órgão jurídico, 

que possui um compromisso constitucional de respeitar a Constituição mediante critérios legais, 

não juízos de valor. Ao passo em que existe uma inafastabilidade da jurisdição e da necessidade 

de fundamentação das decisões judiciais, existe, outrossim, um direito fundamental a uma 

decisão judicial com deliberação suficiente e adequada, a qual, na prática, é um outro modo de 

exercer democraticamente as suas funções. 

Nessa perspectiva, a adoção de diálogos prévios entre os próprios Ministros, bem como 

entre o Judiciário e os demais Poderes, pode dar uma guinada positiva na prolação do conteúdo 

da decisão. Ademais, o diálogo interinstitucional e intra Corte aprimoraria a qualidade 

epistêmica da produção legislativa em vigor sob uma perspectiva jurídico-constitucional, daí a 

contribuição valorosa da "legisprudência", na qual a ideia é pensar a qualidade da lei, mediante 

um dever de cuidado não apenas formal, mas, também, material, privilegiando a legitimidade 

democrática como um todo mediante uma deliberação responsiva. 

Conclui-se que uma Hermenêutica Constitucional à altura de um Estado Democrático 

de Direito deve ser elaborada mediante um processo interpretativo que dialoga com todos os 

Poderes, respeitadas suas devidas funções, bem como um ambiente de Corte efetivamente 

colegiada, mediante a construção de consensos mínimos sobre a vida constitucional do país. 
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RESUMO: O trabalho investiga acerca do fenômeno da plataformização do trabalho no Brasil 

e discute as repercussões ambientais causadas pelo uso do aplicativo. Essas empresas tem 

contribuído para a redução do consumo ou aumentado a emissão do gás carbônico? Qual o 

saldo ambiental dessa equação? Os Objetivos do trabalho são: 1) Compreender o que é o 

fenômeno da plataformização do trabalho e como tem se desenvolvido no Brasil; 2) Discutir 

quais são os impactos e os ganhos ambientais pelo uso do aplicativo e assim descobrir qual o 

saldo ambiental dessas empresas. A metodologia do estudo tem abordagem qualitativa, sendo 

do tipo bibliográfico face ter-se desenvolvido a partir de estudos anteriores registrados em 

livros, artigos científicos, leis e decisões judiciais.  

Palavras-chave: Uber. Direito Ambiental. Emissão de gás carbônico. 

 

ABSTRACT: This article investigates the phenomenon of work platforming in Brazil and 

discusses the environmental repercussions caused by the use of the application. Have these 

companies contributed to the reduction of consumption or increased emission of carbon 

dioxide? What is the environmental balance of this equation? The objectives of the work are: 

1) To understand what the phenomenon of work platforming is and how it has developed in 

Brazil; 2) Discuss what are the environmental impacts and gains from using the application and 

thus discover the environmental balance of these companies. The study methodology has a 

qualitative approach, being of the bibliographic type as it was developed from previous studies 

registered in books, scientific articles, laws and judicial decisions. 

Keywords: Uber. Environmental Law. Emission of carbon dioxide. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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O fenômeno da uberização baseado no modelo de negócios da Economia do 

Compartilhamento é recente, tem carecido de regulamentação no Brasil e foi construído sob o 

fundamento na sustentabilidade e no compartilhamento de recursos visando à redução de 

consumo.  

Segundo dados da empresa Uber de 2018, o Brasil foi o segundo país mais utilizado no 

mundo, situação que traz a importância de se compreender no que consiste esse fenômeno, a 

forma de atuação das empresas, o contexto de atuação no país e os impactos ambientais desse 

modelo econômico.  

Como mencionando anteriormente, uma das premissas do modelo de negócios da 

Economia do Compartilhamento é trazer a redução do consumo de veículos, impactando tanto 

na redução de gás carbônico, quanto na redução de consumo de veículos automotores (estes 

que também têm resultado em acúmulo de materiais e lixo ambiental).  

Ocorre que pesquisas atuais realizadas pela Union of Concerned Scientists têm apontado 

para um aumento dos índices de emissão de gás carbono após a ampliação do uso de aplicativos 

de transporte de pessoas, situação que nos faz questionar o saldo ambiental advindo da atuação 

dessas empresas e a finalidade sustentável levantada como marco primordial para a atuação da 

empresa é efetivamente condizente com as atitudes da empresa.  

Também pretendemos discutir possíveis alternativas para a regulamentação das 

atividades da empresa, medidas que podem ser alternadas pela legislação ou regulação a fim de 

reduzir os impactos ambientais causados pelas plataformas de transporte individual de pessoas.  

 

2 OS APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E O CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

Amartya Sen (2010) defende que a participação pessoal dos indivíduos no mercado de 

trabalho é um dos elementos fundamentais para que se alcance o desenvolvimento de uma 

sociedade. Outrossim, o autor aduz que a liberdade de transacionar é um meio de se materializar 

a autonomia que precisa ser valorizada pelos indivíduos, e que a rejeição desta é uma forma de 

manter a sujeição a um determinado tipo de coação ou cativeiro que impede (de forma explícita 

ou implícita) o acesso ao mercado de trabalho aberto.    

Portanto, para esse autor, o conceito de desenvolvimento em uma sociedade 

contemporânea não pode ser pensado de forma separada do conceito de liberdade econômica, 
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primordialmente porque esta última tem reflexos diretos no mercado de trabalho e na vida dos 

trabalhadores (SEN, 2010).  

Em contrapartida, percebe-se que os indicadores do mercado de trabalho brasileiro têm 

se mostrado contrários aos conceitos de desenvolvimento e liberdade de Amartya Sen (2010). 

O índice de desemprego mostrou-se alto e crescente, de acordo com os dados do Instituo de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (LAMEIRAS, 2019), no primeiro semestre de 2019, 

24,8% dos brasileiros estavam desempregados por mais de 2 anos para cada 17,4% de 

brasileiros que estavam nessa situação em 2015. Outrossim, conforme a pesquisa mencionada, 

em 2019 no Brasil cerca de 27,4% dos indivíduos que completaram o ensino médio e cerca de 

26,7% de indivíduos que possuem formação superior estavam desempregados e em busca de 

emprego há 2 anos ou mais (LAMEIRAS, 2019). Tais dados demonstram que os trabalhadores 

que possuem maior qualificação técnica também têm encontrado dificuldades para se inserirem 

no mercado de trabalho formal.  

Desse modo, notou-se um aumento considerável nas exigências de qualificação do 

trabalho e uma redução quantitativa deste, além da iniciação de um processo gradual de 

substituição da mão de obra humana (trabalho concreto que gera valor) pela mecanização 

(atividade abstrata, realizada por máquinas) (ANTUNES, 2015). Essas características 

impulsionam a desregulamentação, a flexibilização do trabalho formal e traçam uma nova 

morfologia no labor. Muitas vezes, resta aos indivíduos que não puderam se adequar a essa 

nova realidade do mercado de trabalho formal terem de aceitar atividades precárias 

(ANTUNES, 2018).   

A fluidez da pós-modernidade líquida (BAUMAN, 2001) também tem sido percebida 

no mundo do labor. O surgimento de tecnologias que interferem nas dinâmicas de trabalho, 

sistemas que trazem aos usuários um trabalhador despersonificado, a possibilidade de promover 

trocas que acontecem através do mundo digital, o dinamismo com que as relações humanas são 

tratadas no virtual e a fluidez dessas relações. Essas questões são fundamentais para se 

compreender a forma com que o trabalhador tem se inserido na realidade contemporânea. 

É nesse cenário, que surgiu o fenômeno da uberização (no âmbito dos aplicativos de 

transporte individual de pessoas), advindo recentemente da empresa Uber que é uma das 

pioneiras no ramo de transporte de pessoas por aplicativo e que foi fundada em 2009 (SLEE, 

2019). Essa modalidade de prestação de serviço tem sido vista de forma crescente em diversos 

países, tendo carecido de regulamentação específica no Brasil.  
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As empresas que atuam por meio de plataformas digitais são o elemento primordial da 

chamada economia de compartilhamento, da chamada uberização do trabalho e dentre outras 

denominações utilizadas para designar o fenômeno. Estas são denominadas como estruturas 

virtuais, nas quais usuários podem alcançar informações ou mesmo promover interações sociais 

(GARBEN, 2017). 

Antes de adentrarmos nas características deste novo modelo operacional, cabe analisar 

os aspectos terminológicos utilizados para a qualificação do fenômeno, primordialmente porque 

tem se utilizado diversas denominações para se referirem ao fenômeno, gerando uma confusão 

terminológica entre os pesquisadores.  

O termo técnico mais empregado pelas próprias empresas que se utilizam desse modelo 

e pelos canais de comunicação desde o início da expansão das plataformas digitais de labor é o 

termo economia do compartilhamento ou sharing economy.  

O termo traz a ideia de que de existem bens e serviços não inseridos no mercado por 

falta de mecanismos capazes de promover sua inclusão, gerando desperdício ou baixo 

aproveitamento dos recursos existentes no planeta. Assim, por meio da tecnologia da 

informação, tais bens e serviços podem ser ofertados a baixos custos, dentro da lógica de um 

modelo de consumo colaborativo e sustentável (HAMIRI, 2017).  

Em síntese esse modelo defende que os trabalhadores de plataforma são pequenos 

empreendedores autônomos e que através desse modelo a sociedade passa a usufruir de mão de 

obra e bens até então subaproveitados, eliminando também a escassez de competências. A 

terminologia empregada traz um forte apelo ambiental e solidário para justificar essa cadeia de 

serviços. 

Trazendo melhores definições ou características acerca do modelo de Economia do 

Compartilhamento, o autor Arun Sundararajan (2018) afirma que: 1) é amplamente voltada ao 

mercado (cria mercados que incentivam às trocas de bens e o surgimento de novos serviços; 2) 

possui um Capital de alto impacto (gera novas possibilidades com a finalidade de que haja uma 

otimização no aproveitamento dos recursos, sejam habilidades, tempo, bens ou dinheiro); 3) 

propaga redes de multidão em vez de instituições ou hierarquias centralizadas (multidão 

descentralizada de indivíduos que irá ofertar a mão de obra, substituindo agregados estatais ou 

corporativos); 4) promove fronteiras pouco definidas entre pessoal e profissional (prestação de 

serviços e ofertas de mão de obra comercializam e mensuram frequentemente atividades entre 

pessoas); 5) apresenta fronteiras pouco definidas entre emprego pleno e casual, entre relação 

laboral com ou sem dependência entre trabalho e lazer (substituição das contratações por tempo 
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integral por contratações de prestação de serviços, variações da carga-horária, dependência 

financeira e empreendedorismo).  

Everaldo Andrade (2012) trata acerca de uma teoria organizacional, em termos de 

relações de trabalho, que tem propagado a exigência de todos se tornarem empreendedores em 

razão do desemprego estrutural, sendo trazido também nessa narrativa o conceito de 

intraempreendedor. Na Economia Compartilhada, também se utiliza esse modelo de teoria 

organizacional e do conceito de intraempreendedor para definir os “colaboradores” (supostos 

empreendedores dentro de uma organização) e assim gerar essas novas relações de labor 

afastando o vínculo empregatício.  

O modelo de negócios de Economia do Compartilhamento também se enquadra na 

categoria de desenvolvimento digital, do que seria a quarta revolução industrial. Nele, as 

atividades profissionais são separadas antes em atribuições e projetos distintos e depois são 

lançadas em uma nuvem virtual de potenciais trabalhadores (SCHWAB, 2016).  

O autor Tom Slee (2019) apresenta críticas a este modelo de negócios, aduzindo que 

este tem propagado um livre mercado inóspito e desregulado, que tem sido responsável por 

remodelar sistemas de transporte das cidades sem considerar diversos fatores.  

Ademais, aduz-se que a insegurança e a instabilidade são traços constitutivos deste novo 

modelo de labor, sem contrato, sem previsão de carga horária a ser cumprida e sem direitos 

assegurados aos trabalhadores, bastando que estes estejam cadastrados nas plataformas e que 

estejam online para atenderem os chamados e cumpri-los através da jornada intermitente 

(ANTUNES, 2018). 

Everaldo Andrade (2012) explica que o “capitalismo flexível” tem sido utilizado por 

certas companhias para gerar novas relações de trabalho em que se substitui a exploração pela 

auto exploração. Além da auto comercialização de trabalhadores, que são classificados como 

empreendedores, mas que, na verdade, são explorados, assumindo os riscos advindos dos seus 

negócios. A dinâmica do modelo de Economia do Compartilhamento tem sido criticada por se 

utilizar dessa narrativa, aduz-se que o trabalhador é um empreendedor com o intuito de evitar 

laços formais de vínculo empregatício e eventuais responsabilidades da empresa, mas mantêm-

se os mecanismos de controle e a avaliação do “colaborador”, fora ganhos significativos da 

empresa em cima de cada serviço prestado.  

Insurge então duas dúvidas em torno deste novo modelo operacional: será esse modelo 

uma nova forma de labor que dará início a uma revolução do novo trabalho flexível, 

empoderando o operariado dessa nova nuvem virtual e eliminando a escassez de competências? 
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Ou será este modelo o responsável por iniciar uma nova realidade composta por fábricas virtuais 

não regulamentadas e uma nova classe de ploretariado que muda constantemente de tarefa para 

poder se sustentar, enquanto perde direitos e não possui segurança na relação?  (SCHWAB, 

2016). 

Esse novo modelo operacional surgiu no Brasil em 2014 por meio da Uber, uma das 

pioneiras no ramo de transporte de pessoas por aplicativo. De acordo com os últimos dados da 

companhia citada, esta possuía mais de 500 mil motoristas cadastrados no aplicativo e mais de 

20 milhões de usuários consumidores no país, conforme levantamento realizado em fevereiro 

de 2018 (PETRI, 2018).  

Em razão da chegada dessas empresas ao país e dado o impacto destas na vida dos 

consumidores, foi sancionada a Lei Federal 13.640/2018, regulamentando de forma superficial 

esses aplicativos (BRASIL, 2018). Na verdade, a norma apenas atribuiu competência aos 

municípios e Distrito Federal para promoverem a fiscalização e regulamentação dos serviços 

oferecidos pelos aplicativos, impondo ainda requisitos para a empresa e para a admissão dos 

motoristas de aplicativo.  

A referida Legislação trouxe a possibilidade dos municípios tributarem as empresas de 

aplicativo, regularem a operação das empresas, imporem regras de ingresso para novos 

motoristas e de pensarem em uma organização das empresas pensando na mobilidade urbana e 

no trânsito nas grandes cidades. Contudo, a legislação em nada tratou sobre regulação ambiental 

ou mesmo a necessidade de uma fiscalização ou estudo dos impactos ambientais causados pelas 

referidas empresas.     

Ademais, destaca-se que a chegada das empresas de transporte individual de passageiros 

ao Brasil também trouxe grande impacto as empresas de táxi do país. Estudos realizados em 

abril de 2018 pelo Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE), demonstraram que houve uma redução de 56,8% no número de 

corridas de táxi e que para cada 1% de aumento do número de corridas da Uber, as redes de táxi 

perdiam 0,09% destas (PETRI, 2018). Nesse período, muitos sindicatos e associações de 

taxistas se movimentaram visando a defesa dos seus associados.  

A questão que se quer abordar no presente artigo é: a economia do compartilhamento se 

embasa na premissa de uma autonomia do trabalhador, que é ao mesmo tempo empreendedor, 

e no compartilhamento de recursos para reduzir o consumo dos recursos no planeta. Estaria de 

fato esse novo modelo de negócios sendo capaz de reduzir o impacto ambiental? O aumento do 

uso de veículos emissores de gás carbônico traz algum impacto ou efeito reverso nesse objetivo 



53 
 

ambiental do modelo? Qual seria o saldo ambiental da empresa uber (que já é bastante 

conhecida e utilizada no Brasil) para o ecossistema das cidades?  

 

3 O SALDO AMBIENTAL DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E A 

PESQUISA DA UNION OF CONCERNED SCIENTISTS 

 

Um dos argumentos para a sustentabilidade de aplicativos como Uber é que essas 

plataformas utilizam veículos que já estão circulando para a prestação dos seus serviços, 

incentivando que menos pessoas usem os seus veículos e também que comprem ou adquiram 

novos veículos, impactando na redução do consumo.  

Contudo, um estudo elaborado pela Union of Concerned Scientists (2021), uma 

organização sem fins lucrativos de cientistas para proteção ambiental) sugere que o suposto 

objetivo ambiental da empresa não esteja sendo alcançado. Que na verdade as empresas de 

transporte de pessoas por aplicativo estão contribuindo com um aumento exponencial com os 

níveis de poluição através da emissão de gases poluentes. 

De acordo com os estudos da organização supracitada, as viagens promovidas pelos 

aplicativos de transporte têm resultado, em média, no aumento de 69%  na poluição climática do 

que as viagens que eles supostamente deveriam substituir. Esse impacto ocorre especialmente 

nas cidades grandes, onde viagens de aplicativos substituem transportes de baixo carbono, como 

transporte público, ciclismo ou caminhada. 

A Union of Concerned Scientists (2021) tem confrontado a empresa Uber para que esta 

promova ações para a redução das emissões de gás carbônico, requerendo o investimento para 

a conversão da frota de veículos a combustão por veículos elétricos ou que incentivem os 

clientes a fazerem viagens juntos.  

Ademais, segundo a pesquisa, as viagens promovidas pelos aplicativos de carona ou 

transporte de pessoas têm produzido cerca de 47% mais emissões de carbono do que as viagens 

realizadas por carros particulares, pelos carros passarem mais tempo ligados e rodando  

A pesquisa aponta que as empresas de aplicativo de transporte de pessoas funcionam 

sobre a base do deadheading que corresponde aos quilômetros percorridos pelos motoristas sem 

passageiros no carro, aguardando uma nova chamada. Esse fenômeno ocorre com bastante 

frequência nos momentos em que o motorista está aguardando para deixar o passageiro em um 

destino específico e se desloca para pegar outro passageiro em um destino que está há 

quilômetros de distância. Como resultado, uma viagem de carona por aplicativo compartilhada 

https://olhardigital.com.br/noticia/uber-e-banida-na-alemanha/94661
https://olhardigital.com.br/noticia/startup-francesa-vai-usar-blockchain-para-combater-poluicao-do-ar/95822
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produz, em média, quase 50% mais emissões de carbono do que a mesma viagem em um carro 

particular. 

Para além disso, as viagens de carona por aplicativo não estão apenas substituindo as 

viagens de carro – elas também estão substituindo outros modos de transporte com baixo teor 

de carbono, como caminhada, bicicleta e transporte público. Quando estes são contabilizados, 

a viagem média de carona produz cerca de 69% mais emissões do que as viagens que substitui. 

De acordo com os canais de comunicação oficial da empresa Uber (UBER, 2020), esta 

firmou compromisso global de se tornar uma plataforma de viagens com emissões de carbono 

reduzida a zero. Dentre as metas e propostas da empresa, tem-se: 1) em 2025, centenas de 

milhares de motoristas do aplicativo farão a transição de automóveis a combustão para os 

elétricos através do programa determinado Green Future; 2) em 2030 a empresa pretende atuar 

sem a emissão de gás carbônico na Europa, no Canadá e nos EUA; 3) em 2040 a plataforma 

pretende garantir que todas as suas operações ao redor do mundo sejam realizadas sem a 

emissão de gás carbônico ou em micromobilidade e transporte público. 

A realidade dos países Europeus em que a empresa opera, nos Estados Unidos da 

América e no Canadá torna bastante propícia a implementação do projeto de sustentabilidade 

publicizado pela empresar Uber.  

Porém, nos países subdesenvolvidos, onde o custo dos carros elétricos é bastante 

elevado (como no Brasil), a maioria da frota das viagens é composta por veículos movidos a 

combustível (gasolina, etanol e gás).  

Tendo em vista a grande utilização dos aplicativos de transporte de pessoas no Brasil, o 

alto custo na aquisição de veículos elétricos no país e os impactos gerados pela emissão de gás 

carbono já que as corridas de aplicativo têm impactado no uso de transporte públicos e tem 

mostrado um consumo maior. Como as plataformas de transporte de pessoas irá efetivar essa 

mudança?  

Diante do exposto, questiona-se quais medidas podem ser adotadas e quais alternativas 

ou soluções ambientais podem ser estabelecidas com o intuito e reduzir o impacto ambiental 

dessas empresas.  

Os aplicativos de transporte de pessoas se tornaram bastante populares e possuem ampla 

aceitabilidade por parte dos consumidores. É necessário que se discuta formas de adequar a 

atuação dessas empresas e de haver fiscalização ou regulação por parte do Estado para com 

estas com o intuito de adequar os seus atos e assim reduzir o impacto ambiental que está sendo 

causado na atualidade.  
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O próximo tópico tratará sobre as alternativas de soluções ambientais trazidas por 

estudiosos na área, bem como mecanismos do direito a serem implementados com o fim de 

regularizar a situação dessas empresas e reduzir o impacto ambiental.   

 

5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AÇÕES REDUÇÃO DO IMPACTO 

AMBIENTAL PARA OS APLICATIVOS DE TRANSPORTE 

 

De acordo com José Renato Nalini (2015), o desenvolvimento sustentável visa propiciar 

o bem estar dos indivíduos sem transigir com a degradação dos recursos naturais.  Por esse 

entendimento, se o desenvolvimento ou crescimento significa, inevitavelmente, um meio de 

causar prejuízos ambientais, na esfera física, assim os processos econômicos precisam se 

utilizar dos recursos naturais de forma mais duradoura, moderada e saudável.  

Por meio dessa compreensão, passa-se a reconhecer a existência de limites ecológicos 

ao progresso econômico em razão da finitude dos recursos (em última análise, matéria e 

energia), pelo que sem estes nenhuma atividade humana poderia ser realizada (NALINE, 2015). 

Por esse motivo primordial, o princípio do desenvolvimento sustentável defende a 

restrição ou a racionalização do crescimento econômico, com o intuito de reconciliar o 

progresso material e a preservação da base natural da sociedade, sendo essa o meio ambiente e 

os seus recursos. 

A fundamentação desse modelo de desenvolvimento se traduz na proteção a dois fatores 

elementares, sendo eles o desenvolvimento da atividade econômica e a busca por maior 

qualidade de vida. A primeira requer a administração dos recursos renováveis e a utilização 

ponderada dos recursos não renováveis. Já a segunda se resvale da prevenção à poluição, da 

redução da quantidade ou nocividade ou emissão do lixo, além da preservação dos ambientes 

naturais dos seres vivos (NALINE, 2015). 

John Elkington (2012) defende a busca por uma mudança econômica que buque o 

capitalismo sustentável embasado na denominada agenda do Triple Botton Line (planet, profit, 

people). 

Para o autor, essa mudança seria alcançada através de sete revoluções, sendo elas:  1) 

intensificação da abertura e competitividade de mercados; 2) adoção de valores éticos sociais e 

ambientais pelas empresas; 3) transparência internacional; 4) aprimoramento da tecnologia do 

ciclo de vida dos produtos; 5) a criação de novas modalidades de parcerias, seja entre empresas 

concorrentes, setor público-privado; vi) reorganização da relação mercado e tempo; e vii) 
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fortalecimento da governança coorporativa pró sustentabilidade (foco na ecoeficiência da 

produção, eliminação de desperdícios e desvios éticos) (ELKINGTON, 2015). 

Para Elkington (2012), as empresas e corporações, ultrapassando o poder das 

instituições governamentais e não governamentais, estarão comandando as transições 

mencionadas anteriormente, essas que serão mais complexas do que as percebidas 

anteriormente.  

O autor acredita que as corporações privadas que se recusarem a adotarem os três pilares 

ou Triple Botton Line correrão o risco de se extinguirem. Contudo, as empresas que instituírem 

os três pilares iniciarão um processo ardiloso, mas dotado de potencial bastante recompensador. 

Segundo Enrique Leff (2006, p. 223), “a viabilidade do desenvolvimento sustentável 

converteu-se em um dos maiores desafios históricos e políticos do nosso tempo”. De acordo 

com a sua visão, com o intuito de desenvolver economia, tecnologia e moral ecológicas, esse 

modelo sustentável integra as ações e os princípios ambientais aos critérios da racionalidade 

econômica, promovendo assim um diálogo e unindo processos ecológicos, populacionais e 

distributivos aos processos de produção e consumo.  

O fundamento basilar do desenvolvimento sustentável se centra na ideia de que só é 

possível se ter economia porque há o meio ambiente e a ecologia lhe dá subsidia. Desse modo, 

afastar a racionalidade ecológica e extinguir os recursos ambientais, iria implicar na 

inexistência da própria economia. Por esta lógica, sustenta Nalini (2015), destruir o meio 

ambiente seria um empecilho para a existência da própria economia.  

A proposta do desenvolvimento sustentável já possibilitou avanço imprescindível no 

atual conceito de progresso, isso porque a avaliação da ideia de progresso não admite uma 

perspectiva unicamente financeira, devendo de considerar fatores como preservação ambiental, 

qualidade de vida, longevidade, saúde e dentre outros (NALINI, 2015). 

No entanto, deve-se compreender que a conciliação da preservação ambiental com o 

crescimento econômico é um desafio difícil, estando ainda distante de ser solucionado por 

completo.  

De acordo com Sergio Latouche (2009), o desenvolvimento sustentável tem por 

finalidade proteger os lucros e evitar mudanças de práticas e dos caminhos da sociedade. Em 

suas palavras (Latouche, 2009, p. 8): “o desenvolvimento é uma palavra tóxica, qualquer que 

seja o adjetivo com que o vistam”, no momento em que se adota uma premissa autodestrutiva, 

em que se tem em vista um crescimento exacerbado e um consumo indiscriminado de recursos 

que nem sequer considera os limites e nem os recursos escassos do meio ambiente.  
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Nesse ínterim, a perspectiva do desenvolvimento sustentável é embasada na premissa 

de que os recursos ambientais devem ser utilizados de forma sustentável, isto é, tomando os 

cuidados para que este não se torne escasso e pensando na sua utilização pelas gerações 

vindouras, este não é unicamente suficiente para reverter o atual estado de crise ambiental.  

Há necessidade das discussões em âmbito nacional e internacional a fim de estabelecer 

os preceitos éticos que circundam essa problemática, de modo a reconstruir a racionalidade 

econômica centrada no homem e buscando firmar compromissos capazes de promover novas 

formas sustentáveis de viver e de produzir que se harmonizem com a natureza. 

É sobre essa perspectiva que precisa se repensar a problemática da atuação das empresas 

de transporte pessoas e os impactos trazidos pela emissão de gases poluentes.  

De início, o modelo de negócios de Economia Compartilhada traz em seu fundamento 

princípios a redução de consumo e o compartilhamento de serviços e recursos, um reflexo desse 

novo desenvolvimento sustentável que tem se buscado na atualidade. 

Contudo, embora aquisição e o uso de veículos diferentes possa ter se reduzido, os novos 

automóveis que têm circulado com o intuito de realizar as corridas ou chamadas “caronas” têm 

trazido um impacto ambiental com a emissão de gás carbônico maior do que o percebido 

anteriormente.  

Diante dessa situação, cabe às empresas norteadas pelos princípios de desenvolvimento 

sustentável tomarem ações para adequarem a sua forma de operação no mercado de forma 

ecológica, pensando nas gerações vindouras e reduzindo ou anulando impactos ambientais.  

Para reduzir a emissão de gases poluentes nas empresas de transporte de aplicativo, é 

preciso a tomada de atitudes por parte dos entes privados (das próprias empresas de transporte 

de aplicativo de pessoas) e do poder público através da adoção de políticas que venham a 

fiscalizar e regular os impactos ambientais das referidas empresas.  

Se as empresas de transporte individual de pessoas por aplicativo adotarem e 

efetivamente implementarem plano de substituição de veículos a combustão por automóveis 

elétricos, como a meta estipulada pela empresa Uber até 2040, haverá uma grande possibilidade 

de se reverte os atuais impactos que estão sendo causados pelas plataformas de transporte de 

pessoas e assim efetivar os princípios de sustentabilidade que estão previstos no modelo de 

negócios de Economia do Compartilhamento.  

Segundo a Union of Concerned Scientists (2021), as viagens particulares realizadas por 

carros elétricos podem reduzir a emissão de gases poluente em um percentual de até 50% da 

emissão de gases realizadas pelos carros não elétricos, ao passo que as viagens compartilhadas 
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por transporte de aplicativos podem reduzir em até 70% a emissão de gás carbono das viagens 

realizadas por carros não elétricos.  

Nesse diapasão, pode-se destacar brevemente três meios divergentes de lidar com a 

problemática da emissão de carbono pelas plataformas de transporte de pessoas, sendo elas 

subdividas em: 1) a efetivação de políticas públicas a nível nacional a fim de regular e fiscalizar 

a atuação dessas empresas; 2) adoção de medidas vindas da própria empresa, a partir do 

conceito de desenvolvimento sustentável, visando a redução da emissão de gases poluentes; 3) 

a implementação de pactos ambientais internacionais em que países e empresas transacionais 

assumem compromisso com o meio ambiente a fim de reduzir impactos ambientais. 

Sobre as políticas públicas ambientais, Bosselman (2015) traz a importância do direito 

ambiental, cada vez mais informado por abordagens ecológicas e dos ecossistemas, para a 

proteção do meio ambiente.  

De acordo o autor, as leis e regulamentações ambientais podem ser vistas sob duas 

perspectivas, a primeira em que se percebe a interação entre humanos e meio ambiente, se 

partindo de um ponto de vista da autonomia da vida humana, ali o homem não é visto como 

parte do ecossistema e este será protegido com a finalidade de manter a qualidade de vida da 

espécie humana (BOSSELMAN, 2015). 

Já na segunda perspectiva, as interações são percebidas como uma relação entre homem 

e natureza, ali o meio ambiente passa a ter importância elementar na vida humana, ali são 

diminuídas as barreiras entre esfera humana e natural, os indivíduos passam a perceber a 

interdependência entre a natureza e a vida humana (BOSSELMAN, 2015). 

Sobre a segunda perspectiva devemos legitimar a criação de uma legislação, 

regulamento e fiscalização a fim de efetivar as políticas ambientais. Tendo em vista, no caso 

específico da emissão de gases poluentes nas plataformas de transporte, que o meio ambiente é 

essencial ao homem e que ambos são interdependentes. Sendo essencial a redução dos impactos 

ambientais não apenas para melhorar a qualidade de vida do homem, mas para a manutenção 

da sua subsistência humana (BOSSELMAN, 2015).  

 As políticas públicas são criadas para tratar de problemas públicos que tragam 

implicações quantitativas ou qualitativas na sociedade, restando às instituições políticas 

interpretar e identificar quais são problemas públicos e quando estes passam a ter importância 

social. (SJOBLOM, 1984). 

Nesse sentido, após a criação das políticas públicas que visarão resolver tratar uma 

problemática social, caberá ao Governo estatal implementar as formas de execução e 
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fiscalização da referida política e cave aos setores privados se adequarem a essas políticas e se 

apropriarem dos bons resultados (AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015).  

O tipo de política pública ambiental adequada para a fiscalização das referidas empresas, 

em âmbito nacional, seria uma Política Regulatória, responsável por estabelecer modelos a 

serem seguidos por instituições públicas e privadas (AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015). 

Nesse caso, caberia a criação de regulações a fim de se ter controle do número de 

automóveis que estão atuando nas plataformas de transporte, os tipos de automóvel (se elétricos 

ou a combustão) e, além disso, a exigência de medidas a serem tomadas pelas empresas a fim 

de reduzir o impacto ambiental causado pela emissão de gases poluentes ou cobrar a 

compensação desses impactos (crédito de carbono das empresas transnacionais, ações a favor 

do meio ambiente no âmbito de atuação própria ou nos demais e entre outras atitudes). Havendo 

a necessidade do Estado criar a legislação ou regulamentação e de fiscalizar as empresas 

posteriormente, podendo aplicar sanções pecuniárias as empresas que estiverem desrespeitando 

os normativos.  

Ademais, com base no desenvolvimento sustentável, caberia também a implementação 

de políticas sustentáveis pelas próprias empresas, no âmbito privado, através de uma tomada de 

consciência baseada no Triple Botton Line.  

Ações dessa natureza seriam as mais eficazes, valendo lembrar que a empresa Uber tem 

se mostrado um exemplo no planejamento de políticas sustentáveis, propondo programas para 

a substituição de veículos a combustão por elétricos, visando à facilitação do acesso a 

transportes alternativos e visando à redução de emissão de gases poluentes até 2040. Nesse 

caso, cabe à própria empresa manter a sua responsabilidade social e cumprir, efetivamente, os 

planejamentos que veiculou ao público.  

Por fim, mencionam-se as medidas a nível internacional. Sabe-se que empresas como 

Uber, Lyft e dentre outras, detém atuação transnacional, devendo estas terem maior 

responsabilidade ainda sobre os impactos ambientais causados.  

Por outro lado, temos instrumentos normativos internacionais que visam reduzir 

impactos ambientais nos países, a exemplo do pacto ecológico europeu adotado na União 

Europeia em 2019.  

Trata-se de uma grande política pública que engloba ações de todos os setores, com a 

finalidade maior de se alcançar a neutralidade do clima (aí entrando a emissão de gases 

poluentes pelas plataformas de transporte, estes que têm trazem impacto direto na redução da 

camada de ozônio e resultam nas mudanças climáticas). 
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A referida medida citada, tem abrangência sobre as indústrias e empresas, sobre o setor 

da agricultura e alimentação e também conta com a participação social da população. 

A referida medida internacional está sendo instituída nos países da União Europeia, 

trazendo impactos não apenas para estes, mas também aos países que mantém parecerias 

econômicas e com as demais empresas que atuam nessa localidade. 

A Uber, que tem atuação nos países europeus, deverá se sujeitar a referida medida 

internacional. Esse instrumento teve inclusive influência da empresa estabelecer de forma 

antecipada a troca de toda a frota por veículos elétricos na Europa para se adequar aos marcos 

regulatórios.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, foi possível compreender a forma de atuação das plataformas de 

transporte de pessoas que se moldam no modelo econômico de economia do compartilhamento.  

Embora os princípios norteadores do modelo econômico estejam embasados em ideias 

sustentáveis, tais quais o compartilhamento de bens e serviços e a redução do consumo, deve-

se atentar pelo efeito reverso trazido pelas empresas dessa natureza durante a sua atuação. Frisa-

se que esses efeitos são a emissão de gases poluentes a atmosfera e a redução do uso de 

transporte públicos e outros meios alternativos.  

A partir das premissas de desenvolvimento sustentável, de uma tomada das próprias 

empresas e da sociedade, é possível discutir formas de reduzir os impactos ambientais, a fim de 

se pensar para além do lucro, medindo as ações das empresas pela relação de interdependência 

do homem e do meio ambiente, bem como pela utilização racional de recursos pensando na 

manutenção do meio ambiente para as gerações vindouras.  

Sobre as ações ambientais que podem ser tomadas para a tratativa da problemática, 

podemos mencionar a criação de políticas públicas em âmbito nacional (aonde cada país irá se 

responsabilizar por criar uma legislação ou regulamentação e a fiscalização dessas empresas 

visando a redução dos impactos ambientais); a atuação das próprias empresas guiadas pelos 

princípios do desenvolvimento sustentável visando instituir políticas ambientais de forma 

autônoma como no caso da  Uber; medidas, acordos ou pactos internacionais entre os países 

com o intuito de compelis as empresa a se adequarem as normas ambientais para manterem a 

sua atuação nos diversos países. 
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O artigo não se propôs a encerrar as discussões sobre o tema e nem a trazer uma política 

pública ou medida específica para solucionar a questão ambiental.  

A priori, pensou-se em trazer a problemática ambiental das plataformas de aplicativo, 

que escassamente tem se discutido no âmbito brasileiro, e com base no direito ambiental discutir 

sobre alternativas para reduzir os impactos ambientais e garantir a sustentabilidade. 
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