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APRESENTAÇÃO DA OBRA 
 

 
 
A presente obra apresenta, aos seus leitores, o esforço coletivo de mais de 

uma dezena de pesquisadores em enfrentar os temas da proteção de pessoa 

humana, dos direitos humanos e do desenvolvimento regional.  

Trata-se de mais um passo voltado para a construção de um projeto de 

muitas mãos, envolvendo funcionários, docentes e discentes da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo, além de outros convidados que conosco vêm 

desenvolvendo uma variedade de iniciativas voltadas para a pesquisa acadêmica 

de qualidade.  

Os eixos da pessoa humana e do desenvolvimento regional estão 

relacionados com a sede da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 

uma instituição pública de ensino superior sediada em uma das regiões 

economicamente mais importantes do país na construção, o “ABC”, forjada em 

um ambiente desenvolvimentista que, nos últimos anos, vem sofrendo com as 

mudanças pelas quais a economia brasileira vem passando, o que afeta, 

diretamente, não somente as empresas, mas, também, as pessoas que se fixaram 

neste pedaço do território brasileiro em clara transformação.  

Pretende enfrentar temas afetos aos direitos humanos, assim, sem deixar 

de lado a realidade circundante, a qual vem afetando milhões de pessoas não 

somente nesta região do país.  

Esta obra coletiva é o resultado da interação de tantos pesquisadores que 

se dedicaram ao estudo de temas afetos ao que se expôs, e que, depois da troca 

de impressões de cada qual em seu projeto de pesquisa, vêm apresentar os 

resultados finais de seu labor acadêmico. É ao mesmo tempo o encerramento de 

um ciclo e o começo de um novo, a ser desenhado, também, a partir de muitas 

mãos. Estudos a relacionar o desenvolvimento regional, as empresas e os direitos 

humanos, sob a ótima anteriormente afirmada, estão entre os objetivos mais 

centrais na agenda de pesquisa atualmente existente entre nós, pesquisadores 

da FDSBC.  

Este projeto editorial está, assim, envolvido em uma porção de outras 

propostas voltadas para a produção acadêmica, para a capacitação de 

pesquisadores, para a oferta aos mais variados leitores, de forma gratuita, do que 



se produziu. O fomento à produção acadêmica, como política permanente,  é o 

motor desses resultados agora veiculados.  A criação de uma editora sediada em 

uma instituição pública de ensino superior vem acompanhada, há bom tempo, de 

fomento à participação em congressos e seminários, realização de estudos pós-

doutorais e doutorais, remuneração por produção, intercâmbio de discentes e 

docentes, dentre outros, como modo de sustentar o processo de fortalecimento 

da instituição como centro de pesquisa acadêmica consolidada e de qualidade.  

Tudo isso acessado, mediante fomento financeiro, pelos pesquisadores da 

FDSBC.  

Sendo assim, apresentamos, com muita honra e satisfação, a presente obra 

para que seja, dentre outras coisas, um pequeno estímulo para o 

desenvolvimento de novas pesquisas.  

 

 

Thais Novaes Cavalcanti  

Professora Contratada da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

 

 

Luiz Guilherme Arcaro Conci  

Professor Titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 



SUMÁRIO 
 

Apresentação 5 

A (RE) AFIRMAÇÃO DA MEDIAÇÃO COMO PARADIGMA PARA A 
SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS FAMILIARES NO SÉCULO 
XXI 
Alenilton da Silva Cardoso 
Gilberto Carlos Maistro Junior 7 

LICENÇA PARENTAL: UMA QUESTÃO DE EQUIDADE DE GÊNERO 
NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
Bruna Sampaio de Angel 
Heloísa Polizel de Oliveira Moraes 
Samantha Ribeiro Meyer-Pflug Marques 41 

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E ALGUMAS 
INCONSISTÊNCIAS DA LEI N. 13.146/2015 RELATIVAS À 
CAPACIDADE MATRIMONIAL 
Débora Vanessa Caús Brandão 
Emanuele Gedite de Oliveira Cavalcante Amorim 61 

A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO PACTO 
GLOBAL E NA CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RUGGIE 
Marcelo Benacchio 
Tatiana de Almeida Campos 89 

REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO COMO UM 
DIREITO HUMANO 
Marina Dubois Fava 
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho 105 

DIREITOS HUMANOS, ILUMINISMO E COLONIALISMO: 
CONTRADIÇÕES DA MODERNIDADE 
Pablo Biondi 129 

POLÍTICAS PÚBLICAS E O MÍNIMO EXISTENCIAL: UMA ANÁLISE 
DOS IMPACTOS NA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DURANTE A 
PANDE DA COVID-19 
Thais Novaes Cavlacanti 
Maria Abygail do Amaral Aguiar Cunha 
Luiz Guilherme Arcaro Conci 149 

 



 

 

A (RE)AFIRMAÇÃO DA MEDIAÇÃO COMO PARADIGMA PARA A SOLUÇÃO 
ADEQUADA DOS CONFLITOS FAMILIARES NO SÉCULO XXI 

 

MEDIATION AS A STANDARD TO ADEQUATE DISPUTE RESOLUTION IN 
FAMILY EMERGED CONFLICTS IN THE 21ST CENTURY 

 

Alenilton da Silva Cardoso1 

Gilberto Carlos Maistro Junior2 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A viabilização da vida em sociedade apresenta desafios constantes, dentre 

os quais merecem destaque aqueles decorrentes da conflituosidade natural à 

coexistência de interesses colidentes, não raro originada da escassez de bens 

relevantes economicamente. Instala-se o embate, sendo certo que, no mais das 

vezes, os seus efeitos deletérios passam a ser facilmente notados.  Exige-se, 

pois, o alcançar de meios apropriados para a resolução da disputa, a bem da 

chamada pacificação social. 

À primeira vista, o conflito, portanto, resulta do desequilíbrio da ordem 

imposta pelo modelo jurídico adotado, e, com isso, tem caráter negativo, a exigir 

pronta resposta e solução.  

Ocorre que, por outro prisma, não se pode negar a relevância dos conflitos 

para a evolução humana. Diversos são os autores que assinalam isso, com a 

 
1 Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Bolonha, Itália . Pós-Doutor em Direito pela Universidade 

de Messina, Itália. Pós-Doutor em Democracia e Direitos Humanos, pelo Instituto Ius Gentium 

Conimbrigae, da Universidade de Coimbra, Portugal. Pós-Doutor pela Universidade Fernando Pessoa, 

Porto, Portugal. Doutor Efetividade do Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo (FADISP). 

Procurador do Município de São Bernardo do Campo. Professor Titular da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo. 
2 Advogado. Doutor em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo 

(FADISP). Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade Metropolitana de Santos/SP 

(UNIMES). Especialista em Direito e Relações do Trabalho pela Faculdade de Direito de São Bernardo 

do Campo/SP (FDSBC). Professor Titular na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e na 

Faculdade de Direito de Sorocaba/SP (FADI). Membro efetivo do IBDP – Instituto Brasileiro de Direito 

Processual e do CEAPRO – Centro de Estudos Avançados de Processo.  
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proposta de análise reflexiva do que o conflito proporciona, para além dos 

embates e das agruras dele, por vezes, decorrentes. 

Percebe-se, pois, que a noção restritiva do conflito ao seu aspecto 

negativo representa elemento de fomento da busca por meios que conduzam ao 

seu pronto afastamento, com a obtenção de solução que atribua ao caso ares 

de certeza acerca de qual dos envolvidos titulariza aquele direito ou, até menos, 

qual deles tem razão no tocante à posição adotada no confronto com o outro. 

Ter razão. A rigor, a razão depende muito do paradigma adotado, inclusive 

no tocante o que vem a ser verdade em cada caso, busca ardorosa e, muitas 

vezes, ingrata. Talvez o objeto a ser perseguido esteja, portanto, não nos 

fatores que permitam a imposição de uma determinada razão, mas, naqueles 

que levem à construção de uma razão comum, pela via do consenso.  

Nota-se que a inclinação do espírito no sentido da ânsia pelo 

reconhecimento de que assiste ao interessado a razão naquele embate não 

pode ser ignorado com um dos fatores de desencadeamento da opção pelas 

vias heterocompositivas de solução de conflitos, em especial a encontrada na 

atividade jurisdicional do Estado – na realidade brasileira. Emerge, pois, um 

descompasso entre a moderna concepção do conflito, como elemento de 

transformação e evolução humana construída a partir da contraposição dos 

entendimentos e interesses individuais, e a busca de soluções para esse 

pautadas em métodos que mitigam o diálogo direto entre os envolvidos, 

relegando-se a terceiro imparcial atividade que, não raro, na prática, acaba por 

restar circunscrita à fria submissão de fatos comprovados (logo, da verdade dos 

autos) às fontes do Direito aplicáveis ao caso. Mantém-se o que o conflito 

carrega de negativo e descarta-se o que pode oferecer de positivo. Nada menos 

adequado. 

Nesse passo, justifica-se o prestígio recebido pela mediação, ao lado de 

outros meios que permitem a resolução apropriada das disputas, como caminho 

para a (re)construção de soluções adequadas que, por vezes, podem retirar os 

envolvidos no embate de um cenário de sombras trazido pelas causas da 

situação conflituosa para, chamados à condição de atores desse processo, 

encontrarem as melhores saídas. O resultado, não raro, é o restabelecimento de 
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laços ou, no mínimo, a preservação da relação ao máximo. Por isso, ainda, a 

sua extrema relevância nos conflitos de família. 

Sem implicar em interferência no mérito da controvérsia, limitando-se a 

levar os familiares em conflito a refletir sobre suas próprias posições, a 

mediação, por natureza informal, flexível e voluntária, permite que os envolvidos 

participem abertamente da discussão, de forma a reconhecer os erros e acertos, 

por eles mesmos, de dentro para fora, e não impositivamente, de fora para 

dentro, como acontece quando é proferida uma sentença num litígio judicial3. 

Quer enquanto técnica, quer enquanto princípio metodológico, a mediação 

configura-se como uma área que cruza conhecimentos dos direitos humanos, da 

psicologia, da terapia e da educação social, servindo as ponderações em 

sequência para abordar essas vicissitudes, considerando a relevância concreta 

do tema para os direitos de família e processual. 

Desse modo, com o presente estudo, os autores objetivam apresentar 

reflexões propedêuticas sobre o tema, com o fim de responder à seguinte 

questão: pode-se afirmar que, na sociedade do século XXI, tem lugar a 

(re)afirmação da mediação como paradigma para a solução adequada dos 

conflitos familiares? 

Para tanto, foram considerados dados obtidos em pesquisa bibliográfica 

por meio de documentação indireta, os quais serviram de fonte para as 

reflexões e conclusões que serão apresentadas, desenvolvidas pelo método 

dedutivo. 

 

 

1 AINDA SOBRE O CONFLITO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

A vida em sociedade reserva aos seus atores desafios previsíveis frente ao 

reconhecimento da falibilidade humana no tocante ao desenvolvimento da 

empatia. O Direito, assim, emerge como instrumento de viabilização do convívio 

 
3 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022 . 
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organizado em coletividade, sob constante pressão para que sirva ao propósito 

de estabelecer regramentos tendentes ao controle das liberdades no limite do 

necessário aos interesses sociais. 

O esforço empreendido nesse sentido, contudo, não alcança soluções 

cabais e completas, frente à complexidade da alma humana e, principalmente, 

das vertentes permitidas pelo debate jurídico, com suas correntes e naturais 

incertezas. Disso, a não menos natural constatação da eclosão de conflitos em 

diversas searas da vida em sociedade, alguns individuais, outros coletivos. E 

assim segue a vida, desafiando a empatia e a capacidade humana de mensurar 

os impactos que todo esse estado de tensão pode causar à integridade do 

tecido social. 

Como já destacado, não se pode negar que os conflitos têm a sua 

importância na trilha evolutiva humana. 

Michele Pedrosa Paumgarttem, por exemplo, afirma que as consequências 

do conflito dependem da maneira como são encarados os interesses presentes 

nos enfrentamentos e em suas manifestações. Sustenta que o conflito pode até 

conduzir ao aprofundamento de um relacionamento, além de proporcionar 

conhecimento e evolução.4 

Como bem assinala Márcio Cândido Carneiro da Silva: 

Mas o conflito não é um mal em si mesmo e são considerados 
como aspectos inevitáveis e recorrentes da vida. Têm funções 
individuais e sociais importantes, proporcionando aos homens o 
estímulo para promover as mudanças sociais e o 
desenvolvimento individual. O importante não é aprender a evitá-
lo ou suprimi-lo, atitude que poderia trazer consequências 
danosas. Ao contrário, diante do conflito, a atitude correta é 
encontrar uma forma que favoreça sua composição construtiva5. 

A partir do confronto de interesses e ideias, muitas conquistas e 

descobertas foram alcançadas. Pode-se afirmar, sem muito espaço para erro, 

que uma sociedade sem conflitos tende à inércia, decorrente do estado de 

acomodamento, realidade descompassada em relação à ânsia humana de 

 
4 PAUMGARTTEN, Michele Pedrosa. Novo processo civil brasileiro: métodos adequados de resolução de 

conflitos. Curitiba. Juruá, 2015. p. 79. 
5 SILVA, Márcio Cândido Carneiro da. Métodos de Solução Consensual de Conflitos e Novo Código 

de Processo Civil. Trabalho apresentado para a obtenção do título de Especialista em Direito Processual 

Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orient. Eduardo Scarparo. Porto Alegre: UFRGS, 

2016. f. 11. 
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desafiar os limites da sua capacidade inventiva e da própria racionalidade. 

Assim, também evolui a espécie humana. 

De outro lado, não raro, o efeito deletério imediato que os conflitos 

produzem no tocante às relações sociais traz aos envolvidos prejuízos 

sensíveis, que poderiam ser evitados. 

Diante desse dilema, entre as benesses e as vicissitudes e prejuízos 

decorrentes dos quadros de conflito, surge a necessidade de buscar caminhos 

para definir o modo adequado de tratamento das crises sociais. Nesse passo, 

como sempre, a melhor solução parece apontar para a descoberta do ponto de 

equilíbrio. 

O desenvolvimento do espírito democrático, pautado na valorização do 

diálogo franco e ensejador de condições de convívio constantes de ideias 

opostas, desponta como a mais clara via para alcançar o dito equilíbrio nas 

relações sociais. Evita-se, com isso, caminhos tendentes à repressão de ideias, 

com o incentivo da consideração e reconsideração das contraposições 

apresentadas, de modo a fazer do exercício de argumentação verdadeiro 

elemento de pacificação das relações sociais. 

Percebe-se, ademais, que pacificação social não significa inércia, 

acomodamento ou estado de harmonia absoluta no plano das ideias, mas a 

construção de um espaço aberto de diálogo, como dito, no qual todas as 

vertentes ditadas pelo pensamento humano possam ser consideradas, com 

tolerância, respeito e atenção. Assim, o conflito seria incentivado e controlado, 

para fim de permitir a extração de suas ditas benesses, em diversos círculos 

virtuosos de relações intersubjetivas no bojo da sociedade. Não concordar com 

o entendimento alheio sobre qualquer questão, por mais relevante que se 

apresente, não significa estabelecer contexto de guerra, inimizade ou de 

divisão. Na verdade, a contraposição, o conflito, assim considerado, conduz à 

evolução, à cooperação e ao desenvolvimento da razão e do conhecimento 

humano, rumo à mais sólida paz social. 

Por tais mares deve navegar o construtor do modelo jurídico a ser adotado, 

diante de naturais disputas existentes em cada grupo social. 
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Sabe-se que os bens jurídicos – e as oportunidades sociais – padecem de 

escassez. No mesmo passo, a necessidade humana – ou, no mínimo, o 

interesse quanto a determinados objetos, apreciáveis economicamente ou não – 

acaba por contrapor pessoas. Eis o conflito, a exigir que sejam estabelecidas 

legítimas e apropriadas formas de solução, que, se possível, devem ser 

construídas, resultando na autocomposição - e não impostas, por mais que, às 

vezes, seja legítima, necessária e até adequada a via heterocompositiva6. 

Assim, se há muito a concepção de conflito transmutou, passando de 

elemento promovedor de desordem para instrumento de transformação social, 

ainda existe um grande caminho a ser percorrido no que tange à superação da 

cultura da sentença7. 

 
6 Como destaca Michele Taruffo, em muitos casos, a via da jurisdição estatal é a única admissível, tal 

como ocorre quando se trata de direitos indisponíveis. Taruffo afirma, outrossim, a possibilidade de 

potencializar a atividade jurisdicional com o emprego de outros meios dentro do processo. Nesse passo, 

salienta que é relevante concluir que “[...] entre a jurisdição e a ADR não existe, como se demonstrou, 

uma alternativa radical. Ao contrário, existem vários outros modos para utilizar as técnicas de mediação 

e arbitragem também no interior do processo, em todos os casos em que essas técnicas possam resultar 

mais funcionais, para a conclusão da controvérsia, no desenvolvimento completo do processo destinado a 

se concluir com uma sentença. O emprego inteligente dessas técnicas pode contribuir, de um lado, a 

aliviar o encargo de trabalho do juiz e a favorecer a realização rápida de soluções aceitas pelas partes, e, 

de outro lado, permite a vontade das mesmas partes de se manifestar dentro de um contexto regulado pela 

lei e controlado pelo juiz. É então evidente que o problema das técnicas de solução de controvérsias não 

pode ser colocado com a costumeira simplificação do tipo ‘ou o processo ou a mediação’, ou ‘ou o 

processo ou a arbitragem’, onde a premissa implícita – mas não difícil de explicar – é a de que o 

processo deveria ser abandonado ao seu destino, e as partes deveriam prover sozinhas – no âmbito do 

cd.privado – para resolver seus conflitos. [...].” (TARUFFO, Michele. A justiça civil no século XXI. In: 

TARUFFO, Michele.  Ensaios sobre o Processo Civil: escritos sobre processo e justiça civil. 

org.rev.trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 41 -43.). 

Observação que faz importante, contudo, remete ao sentido e ao alcance do que se considera exercício 

jurisdicional. Como se vê, Taruffo, no plano conceitual, contrapõe a jurisdição às ADRs  (meios 

alternativos de solução de conflitos). Entendemos, contudo, que razão assiste a Ada Pellegrini Grinover, 

ao afirmar que o modelo constitucional brasileiro inclui a justiça arbitral e a conciliativa no conceito de 

jurisdição, verbis: “A percepção de uma tutela adequada a cada tipo de conflito modificou a maneira de 

ver a arbitragem, a mediação e a conciliação que, de meios sucedâneos, equivalentes ou meramente 

alternativos à jurisdição estatal, ascenderam à estatura de instrumentos mais  adequados de solução de 

conflitos. E tanto assim é que a leitura atual do princípio constitucional do acesso à justiça (...) é hoje 

compreensiva da justiça arbitral e da conciliativa, incluídas no amplo quadro da política judiciária e 

consideradas como espécies de exercício jurisdicional. Entendemos, portanto, que tanto a arbitragem 

como a justiça conceitual integram o conceito de jurisdição  (que hoje, conforme visto, caracterizamos 

como atividade, função e garantia, voltada ao acesso à justiça e à pacificação de conflitos [...]).” 

(destacou-se) (GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaios sobre a processualidade: fundamentos para uma 

nova teoria geral do processo. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 62).  
7 De acordo com Lia Regina Castaldi Sampaio e Adolfo Braga Neto, conflito é “[...] um conjunto de 

propósitos, métodos ou condutas divergentes, que acabam por acarretar um choque de posições 

antagônicas, em um momento de divergências entre as pessoas [...]” (SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. 

BRAGA NETO, Adolfo. O que é mediação de conflitos. São Paulo: Brasiliense, 2007, p. 31) 
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Como já destacado, em uma sociedade hipercomplexa8, de 

redemocratização historicamente recente, ainda em processo de 

reconhecimento de direitos9, passando pela disruptividade do século XXI, é 

natural que a coexistência de pontos de vista absolutamente diversos sobre as 

questões mais variadas seja abalada diante do choque de convicções e que, por 

vezes, esses conflitos sejam levados a quem de Direito, na busca de uma 

solução definitiva sobre quem tem razão. A perseguição absoluta ao 

reconhecimento de que lhe assiste a razão não traz ao envolvido no conflito a 

certeza de que vai alcançar o bem jurídico almejado ou, mesmo, se assim 

conseguirá atingir o resultado que melhor atenda às suas necessidades e aos 

seus interesses. Ademais, como já destacado, há grandes obstáculos para uma 

definição universal e precisa do que significa ter razão em cada caso, a tornar 

mais desafiadora ainda a tarefa de definição do meio adequado ou apropriado 

para a resolução do embate. 

Apesar da temática referente à resolução adequada de disputas há muito 

estar presente na academia jurídica brasileira, ainda com forte influência da 

obra de Kelsen, o Estado-juiz, na prática, é tido majoritariamente como o 

intérprete autêntico do ordenamento jurídico, cabendo-lhe a pacificação dos 

conflitos sociais, quando a negociação direta entre as partes não se mostra 

suficiente. Os números apresentados anualmente pelo Conselho Nacional de 

Justiça provam cabalmente o que se afirma10. 

 
8 Conforme afirmação de Adriano Sant’Ana Pedra, “a sociedade contemporânea caracteriza-se pela incerteza e 

pela hipercomplexidade. É uma sociedade global, tecnológica, desmaterializada, digital, comunicacional, 

acelerada, difusa, ambiental, de risco sistêmico, heterogênea, plural, de consumo e bem-estar” (PEDRA, Adriano 

Sant’Ana. Respostas do Direito para uma sociedade hipercomplexa. Revista de Direitos e Garantias 

Fundamentais, v. 22, n. 1, p. 7-9. Vitória: Faculdade de Direito de Vitória, dez. 2021).  
9 A título de exemplo, o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, apenas em 2011, com o 

julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277. 
10 De acordo com o relatório Justiça em Números, de 2021: “o Poder Judiciário finalizou o ano de 2020 

com 75,4 milhões de processos em tramitação (também chamados de processos pendentes na figura 54), 

aguardando alguma solução definitiva. Desses, 13 milhões, ou seja, 17,2%, estavam suspensos, 

sobrestados ou em arquivo provisório, aguardando alguma situação jurídica futura. Dessa forma, 

desconsiderados tais processos, tem-se que, em andamento, ao final do ano de 2020 existiam 62,4 

milhões ações judiciais”. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-

justica-em-numeros2021-12.pdf. Acesso em: 29.06.2022. p. 102. 
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Não se encontra cenário diferente nos conflitos de família, instituto com 

relação ao qual, conforme será melhor exposto adiante, ainda padece da 

fixação de uma definição precisa nos tempos atuais. 

A revisão dos paradigmas do que se entende por aceitável, no que toca à 

teia que compõe os relacionamentos familiares, fez com que, cada vez mais, os 

Tribunais fossem chamados a dizer o direito em verdadeiros hard cases, muitos 

relativos a matérias existenciais que integram, orbitam ou influenciam o Direito 

de Família, em quadros que, invariavelmente, acabam por causar verdadeiro 

alvoroço social, o que reitera a hipótese tanto levantada por aqueles que 

estudam a RAD - Resolução Adequada de Conflitos -, no sentido de que a 

solução heterocompositiva imposta pelo Estado não gera, necessariamente, a 

perseguida pacificação social. Percebe-se que a busca por pronunciamento que 

atribua razão à X em detrimento dos interesses de Y pode não ser a mais 

adequada, pois, por vezes, reforça os elementos desagregadores11. 

A (re)construção das pontes do diálogo passa invariavelmente pela 

mudança da cultura: há de se saltar do estado atual de elevado prestígio à 

cultura da sentença, pautada em “atribuir razão ao vencedor”, para a cultura do 

consenso, como a busca de soluções criativas tidas como adequadas pelas 

próprias partes, dando ao conflito o elemento necessário para que ele se 

transmute em motor de transformação positiva e não de desagregação social. 

Nada mais do que a (re)afirmação dos métodos adequados de resolução de 

conflitos, que, no cenário das disputas familiares, destaca-se a mediação. 

 

 

 
11 A título de exemplo, são casos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça, envolvendo matéria integra, orbita ou influencia as relações famili ares: sobre a possibilidade de 

coexistência de uniões estáveis paralelas e o rateio da pensão por morte - RE 1045273/SE (2020); sobre o 

reconhecimento da união estável homoafetiva – ADPF 132 e da ADI 4277 (2011); sobre o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo - REsp 1204425/MG (2014); sobre a responsabilidade civil decorrente da 

desistência da adoção - REsp 1849530/DF (2020); sobre o reconhecimento de união estável concomitante 

ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge - AgInt no REsp 1838288/AC 

(2020); sobre o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, 

quando há paternidade socioafetiva - RE 898060/SC (2017); sobre a guarda compartilhada entre pais 

separados, como regra - AgInt no REsp 1688690/DF (2019);  sobre a possibilidade de adoção do enteado 

- REsp 1717167/DF (2020), dentre outros.   

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1191563664/recurso-extraordinario-re-1045273-se
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2 OS CONFLITOS EM FAMÍLIA E A NECESSIDADE DE RESOLUÇÃO 

ADEQUADA 

   

O contexto dos dias atuais não nos permite apresentar uma definição 

precisa de família. A visão associada ao vínculo matrimonial, com autoridade 

central patriarcal, acompanhado da esposa e filhos foi reestruturada, 

principalmente, em razão do reconhecimento da igualdade entre homem e 

mulher, da proibição em discriminar filhos e da valorização do afeto 

independentemente da existência de heterogeneidade sexual12. 

Como esclarece Carlos Roberto Gonçalves, “[...] a família é uma realidade 

sociológica e constitui a base do Estado, o núcleo fundamental em que repousa 

toda a organização social”13. E prossegue, adiante: “[...]. A Constituição Federal 

e o Código Civil a ela se reportam e estabelecem a sua estrutura, sem no 

entanto defini-la, uma vez que não há identidade de conceitos tanto no direito 

como na sociologia”14. 

Nesse passo, Ricardo Lucas Calderón reafirma o desenvolvimento da 

noção de família, notadamente no início do século XXI, a partir do que se tornou 

perceptível que a afetividade assumiu lugar central nos vínculos familiares, “não 

em substituição aos critérios biológicos ou matrimoniais (que persistem, com 

inegável importância), mas do lado deles se apresentou como relevante uma 

ligação afetiva”15. Calderón complementa: “Em grande parte dos casos se 

acumulam duas ou mais espécies de elos, o afetivo com algum outro (biológico, 

matrimonial ou registral)”16. 

O mesmo quadro acima exposto é notado por Rolf Madaleno, que sintetiza:  

 
12 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. p. 17. 
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro: Direito de Família. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. p. 17. 
15 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2013. p. 205. 
16 CALDERÓN, Ricardo Lucas. Princípio da afetividade no Direito de Família. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2013. p. 205. 
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A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, 
heteroparental, biológica, institucional vista como unidade de 
produção e de reprodução cedeu lugar para uma família 
pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou homoparental, 
biológica ou socioafetiva, construída com base na afetividade e 
de caráter instrumental17. 

De todo modo, os conflitos continuaram e continuam a acontecer nas 

relações entre familiares, como resultado de percepções contrárias quanto a 

fatos e condutas envolvendo expectativas, valores e interesses comuns, 

conturbando a paz social pela dificuldade ou mesmo falta de comunicação18. 

Aliás, a ampliação das formações admitidas como familiares contribuiu  

para o natural surgimento de novos conflitos, pautados, muitas vezes, na 

resistência ditada por ideais de conservação dos paradigmas sociofamiliares 

estabelecidos e/ou, ainda, no apego à literalidade da lei (ignorando-se a 

evolução social, a revolução de costumes e até a imposição também legal de 

interpretação teleológica e axiológica das normas, consoante se lê no art. 5º da 

LINDB e até no art. 8º do CPC), a também desafiar a busca por meios de 

resolução apropriada das disputas daqueles decorrentes. 

A esse respeito, o sistema de justiça culturalmente estabelecido no Brasil 

pouco ajudou. Em que pese a fraternidade prevista no preâmbulo da 

Constituição de 1988, não é difícil perceber que a cultura da sentença, 

informada pelo formalismo e pela polarização em disputa das partes, contribuiu 

para um quadro social em que a grande maioria das pessoas, sobretudo, 

profissionais do direito, abdicaram da noção de autonomia e empoderamento, 

consolidando um modus operandi dependente e adjudicatório, resultante em 

decisões impostas19. 

No âmbito dos conflitos familiares, principalmente, o quadro acima descrito 

anestesiou a importância da comunicação e do diálogo, de modo a inserir 

 
17 MADALENO, Rolf. Direito de Família. 7.ed. rev.atual.ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 34.  
18 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
19 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
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familiares discordantes e afetivamente machucados, por regra, num parâmetro 

de resolução de litígios marcado pelo desafio e pelo duelo, na medida em que a 

simples disposição para se colocar num ambiente de acordo era considerado 

sinal de fraqueza ou submissão. 

O pior, contudo, está na sedimentação desse quadro e nas dificuldades 

que isso representa para a superação do referido modelo adversarial. A justiça 

trabalhada sob essa lógica fortaleceu a noção equivocada de que para ganhar é 

preciso haver um perdedor, o que muito se deve ao culto pela formação de 

combate encontrada em considerável parte dos cursos jurídicos, envidando 

seus esforços para o estudo da burocracia procedimental e seu aparato técnico 

sem a provocação necessária para a exata compreensão dos discentes quanto 

aos seus efetivos objetivos e funções no modelo constitucional20. 

Não é outra a percepção de Kazuo Watanabe ao afirmar: “[...]. A tradição 

brasileira prepara os alunos dos cursos de Direito para o conflito, e não para o 

consenso”21. 

Cristiane Santos de Souza Nogueira, Heliane Cristina Diniz, Márcia de 

Assis Gonzaga Barbosa, Márcia Aparecida de Melo Silva e Sônia Cristina 

Fagundes Malta, em estudo sobre a mediação nos Núcleos de Práticas 

Jurídicas, afirmam que a busca pela solução dos conflitos pela via da 

provocação do Poder Judiciário “reflete uma importante característica da 

sociedade brasileira”, decorrente da noção binária contida na ideia do “ganhar 

ou perder”, ou seja, “da luta entre um sujeito e outro”. Sustentam que tal traço 

comportamental resulta da mentalidade adversarial que, por sua vez, “está 

culturalmente arraigada na sociedade ocidental e pode ser percebida nas 

formas como as pessoas lidam com os impasses da vida cotidiana em todos os 

seus aspectos”22. 

 
20 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
21 WATANABE, Kazuo. A Mentalidade e os meios Alternativos de Solução de Conflitos no Brasil. In: 

WATANABE, Kazuo et al (Coord.). Mediação e gerenciamento do processo:  revolução na prestação 

jurisdicional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 6. 
22 NOGUEIRA, Cristiane Santos de Souza; DINIZ, Heliane Cristina; BARBOSA, Márcia de Assis 

Gonzaga; SILVA, Márcia Aparecida de Melo; MALTA, Sônia Cristina Fagundes . A mediação nos 
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Nogueira, Diniz, Barbosa, Silva e Malta afirmam, ainda, que a referida 

mentalidade “também faz parte do Direito e se tornou um entrave para a solução 

pacífica dos conflitos”23. Complementam: 

Reflexo disso é o fato de atualmente, na cultura ocidental, a 
resolução de conflitos se dar pelo Poder Judiciário, que aplica a 
Lei ao caso concreto por meio de um terceiro, o Juiz, a quem 
cabe interpretá-la e aplicá-la. De acordo com Nazareth e Santos 
(2004), nas tradicionais teorias do processo judicial, pode-se 
afirmar que os disputantes são vistos como adversários, sendo 
um ganhador e o outro, perdedor. Além disso, entende-se que as 
disputas envolvem somente questões jurídicas, havendo uma só 
verdade possível; que os conflitos têm de ser resolvidos por uma 
terceira pessoa que se baseia, para tanto, em alguma disposição 
legal; e que os Advogados só podem ter em mente os direitos de 
seu cliente, os quais são encarados como sendo incompatíveis 
com os direitos da outra parte. Diante do contexto social 
apresentado, é fundamental que ocorram mudanças das práticas 
vinculadas às soluções de conflitos, construindo oportunidades e 
caminhos plurais para resolvê-los. Acredita-se, diante do 
exposto, que a transformação da antiga – mas ainda 
predominante – mentalidade social brasileira, frente à resolução 
de conflitos como um todo, tenha como primeiro caminho a 
mudança de mentalidade tanto nas comunidades quanto nos 
cursos de Direito, uma vez que, diante de seus mais diversos 
impasses, atualmente é ao Poder Judiciário que as pessoas 
recorrem para resolvê-los24. 

Ainda no mesmo rumo, Roberto Portugal Bacellar afirma que o ensino 

jurídico, no Brasil, foi moldado, no decorrer do tempo, “pelo sistema da 

contradição (dialética) que forma guerreiros, profissionais combativos e 

treinados para a guerra”, no qual sempre há um vencedor e, assim, outro tem 

que perder25. 

 
Núcleos de Práticas Jurídicas: transformando mentalidades e prevendo conflitos. SynThesis Revista 

Digital FAPAM. Pará de Minas, v. 1, n. 1, 1-17, out./2009. p. 3. Disponível em: 

https://periodicos.fapam.edu.br/index.php/synthesis/article/view/7/5. Acesso em: 21.06.2022.  
23 NOGUEIRA, Cristiane Santos de Souza; DINIZ, Heliane Cristina; BARBOSA, Márcia de Assis 

Gonzaga; SILVA, Márcia Aparecida de Melo; MALTA, Sônia Cristina Fagundes . A mediação nos 

Núcleos de Práticas Jurídicas: transformando mentalidades e prevendo conflitos.  In: SynThesis Revista 

Digital FAPAM. Pará de Minas, v. 1, n. 1, 1-17, out./2009. p. 3. Disponível em: 

https://periodicos.fapam.edu.br/index.php/synthesis/article/view/7/5. Acesso em: 21.06.2022.  
24 NOGUEIRA, Cristiane Santos de Souza; DINIZ, Heliane Cristina; BARBOSA, Márcia de Assis 

Gonzaga; SILVA, Márcia Aparecida de Melo; MALTA, Sônia Cristina Fagundes . A mediação nos 

Núcleos de Práticas Jurídicas: transformando mentalidades e prevendo conflitos.  In: SynThesis Revista 

Digital FAPAM. Pará de Minas, v. 1, n. 1, 1-17, out./2009. p. 3-4. Disponível em: 

https://periodicos.fapam.edu.br/index.php/synthesis/article/view/7/5. Acesso em: 21.06.2022.  
25 BACELLAR, Roberto Portugal. O Poder Judiciário e o paradigma da guerra na solução dos conflitos. 

In: PELUZO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (Coord.). Conciliação e Mediação: 

estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 31.  
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Boaventura de Souza Santos critica a eliminação dos elementos 

extranormativos do currículo das Faculdades de Direito e imputa a este 

movimento a criação de uma cultura de indiferença e de exterioridade do Direito 

aos problemas sociais26. Tais constatações devem ser objeto de constantes 

reflexões, para fim do estabelecimento dos rumos do ensino jurídico no Brasil, 

realidade que a todos interessa, debate do qual todos devem amplamente 

participar – em especial (e não apenas), aqueles que se dedicam às atividades 

acadêmicas nos Cursos Jurídicos. 

Há, inclusive, na política voltada ao ensino jurídico no Brasil, claro 

reconhecimento da relevância dessa modificação de cultura. Nesse sentido, 

encontra-se disposto na Resolução 5, de 17 de dezembro de 2018, da Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui as 

diretrizes curriculares nacionais do Curso de Graduação em Direito, 

precisamente no art. 3º, que a formação ofertada deve assegurar, no perfil do 

graduando, além da sólida formação geral, humanística, atenta aos fenômenos 

jurídicos e sociais, dentre outras habilidades técnicas, o “domínio das formas 

consensuais de composição de conflitos, aliado a uma postura reflexiva e de 

visão crítica”.  No art. 4º, VI, a mesma Resolução fixa que o Curso de Direito 

deve conduzir à formação do graduando para o desenvolvimento da cultura do 

diálogo e para o uso de meios consensuais de solução de conflitos. Por fim, no 

art. 5º, II, a Resolução CSE 5/2018 fixa que o Curso de Direito deve ter, no seu 

projeto pedagógico (PPC), a previsão de conteúdos e atividades que atendam, 

 
26 Afirma, assim, que: “O paradigma jurídico-dogmático que domina o ensino nas faculdades de direito 

não tem conseguido ver que na sociedade circulam várias formas de poder, de direito e de conhecimento 

que vão muito além do que cabe nos seus postulados. Com a tentativa de eliminação de qualquer 

elemento extranormativo, as faculdades de direito acabaram criando uma cultura de extrema indiferença 

ou exterioridade do direito diante das mudanças experimentadas pela sociedade. Enquanto locais de 

circulação dos postulados da dogmática jurídica, têm estado distantes das preocupações sociais e têm 

servido, em regra, para a formação de profissionais sem um maior comprometimento com os problemas 

sociais. Esta cultura dominante, técnico-burocrática, tem uma grande continuidade histórica nos nossos 

países. Para a substituir por uma outra, técnico-democrática, em que a competência técnica e a 

independência judicial estejam ao serviço dos imperativos constitucionais de construção de uma 

sociedade mais democrática e mais justa, é necessário começar por uma revolução nas faculdades de 

direito. Tal tarefa será extremamente difícil, dados os poderosos interesses em jogo para que ela não 

ocorra.” (SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2011, p. 86-87). 



A (RE)AFIRMAÇÃO DA MEDIAÇÃO COMO PARADIGMA PARA A SOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS 
FAMILIARES NO SÉCULO XXI 

 

 20 

na perspectiva formativa técnico-jurídica, o estudo sistematizado das formas 

consensuais de solução de conflitos27. 

Imperioso destacar que muitas Instituições de Ensino Superior, para além 

do cumprimento formal do determinado na referida Resolução 5/2018, do 

CSE/CNE do MEC, demonstram preocupação constante com a referida 

mudança de cultura. Sem desprestigiar a necessária formação técnico-jurídica, 

pautam seus projetos pedagógicos e conduzem o Curso de Direito sob o prisma 

humanístico, democrático e participativo, com incentivo ao diálogo e ao 

aprimoramento das habilidades exigidas no bojo de uma cultura de consenso. 

Não poderíamos deixar de destacar, aqui, a Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo/SP, que assim o faz – inclusive (e não apenas) com a 

inclusão e manutenção de disciplina na qual, destacadamente, se desenvolve o 

estudo das referidas formas de resolução apropriada de disputas, ministrada já 

no primeiro ano do Curso, a título de introdução ao estudo do processo (logo, 

como instrumento de fomento ao desenvolvimento da dita cultura do diálogo 

utilizado já no início do itinerário formativo do graduando, como, de fato, deve 

ser feito). 

Portanto, as características da cultura da sentença não se coadunam com 

a percepção da funcionalização da técnica jurídica no sentido de servir aos 

propósitos de todo o modelo constitucional de processo. O devido processo 

legal (CF, art. 5º, LIV), o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), para 

além de servir ao propósito de contraposição de teses e interesses, nos termos 

da lei, remetem à colaboração de todos os atores para a solução adequada do 

conflito, ou seja, em tempo razoável e de modo justo e efetivo (CPC, art. 6º) .  

Mais que isso: cientes da sua função social, voltada, basicamente, à 

contribuição para que o acesso à justiça se materialize na vida das pessoas 

como efetivo direito de usufruir das benesses de uma ordem jurídico-social 

justa, a noção de devido processo legal passou a compreender que justiça não 

se esgota em embates, ensejando a necessária conquista da efetividade na 

solução das disputas. Não basta a fria resposta do Estado-juiz, típica do modelo 

 
27 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CSE 5, de 17.12.2018. Disponível em: 

portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2018-pdf/104111-rces005-18/file. Acesso em: 02.07.2022. 
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pautado na noção do “um ganha e outro perde”, muitas vezes  ensejador não 

propriamente da superação, mas, da substituição do antigo conflito por outro 

(assim entendido um novo embate decorrente de uma solução inadequada do 

anteriormente verificado)28. 

É clara, por isso, a constante necessidade de definição de novas formas de 

abordagem, tanto no que se refere aos procedimentos judiciais quanto no que 

tange à definição de outros meios seguros de resolução de disputas – ou até 

mesmo de se evitar a formação desse quadro (entenda-se: antes mesmo de 

surgir qualquer disputa).  

Um novo design para o(s) sistema(s) de resolução de conflitos se 

cristalizou. Uma nova forma de advogar, dos magistrados desempenharem 

funções de gestores e não exclusivamente julgadores, de reservar as disputas 

processuais para situações em que a intervenção do Estado venha a se mostrar 

realmente inafastável, por motivo de ordem pública, vulnerabilidade ou 

indisponibilidade29. 

E nesta lógica está a mediação. Nos conflitos familiares, com muito mais 

ênfase. Vislumbrada pelo parágrafo único art. 1º da Lei nº 13.140/2015 como 

atividade técnica voltada ao auxílio e estimulação às partes a identificarem as 

causas de sua desavença, desenvolvendo, elas próprias, soluções para a 

controvérsia, a mediação é orientada pelos princípios específicos, esculpidos no 

art. 2º da Lei supracitada30. 

 
28 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
29 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
30 Imparcialidade, isonomia, autonomia de vontade, oralidade, informalidade, confidencialidade, boa-fé e 

da busca pelo consenso. De acordo com Manoel Ferreira Ramos, Cassius Guimarães Chai e Vitor Hugo 

Souza Moraes, “os princípios norteadores solidificam a metodologia como  uma  nova  cultura  a  ser  

vivenciada natural e positivamente. Assim, tendem a validar a essência da mediação, quando tornam o 

ambiente judicial, historicamente beligerante, para um espaço onde o diálogo seja a ferramenta utilizada 

na construção de uma solução adequada para cada caso em particular. (RAMOS, Manoel Ferreira; CHAI, 

Cassius Guimarães; MORAES, Vitor Hugo Souza. A mediação na resolução de controvérsias: os 

princípios inerentes à mediação previstos na lei n.13.140/2015 como meio de acesso à justiça. Revista de 

Formas Consensuais de Resolução de Conflitos. v. 7,  n. 2, p. 97 – 115, jul/dez. 2021. p. 112). 
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Imprescindível, pois, tecermos algumas considerações acerca da 

importância da mediação na transformação do conflito em elemento propulsor 

do processo evolutivo e de apropriada resolução de disputas. É o que 

passaremos a fazer. 

 
 

3 A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO COMO MÉTODO DE 

RESTABELECIMENTO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO E DE INSTRUMENTO 

DE TRANSMUTAÇÃO DO CONFLITO EM MOTOR DE TRANSFORMAÇÃO 

POSITIVA 

 

Possuidora de uma lógica e de uma temporalidade própria, não associada 

propriamente a resultado para o processo, a mediação se potencializa como 

forma eficaz de tratar as conflituosidades familiares, auxiliando os envolvidos a 

construírem por si mesmos soluções para seus desentendimentos, reduzindo a 

dependência do Estado-Juiz31. 

Nas ações de família – divórcios contenciosos, separação, reconhecimento 

e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação32 –, tal procedimento 

implica que todos os esforços sejam empreendidos para solucionar 

consensualmente a controvérsia, cometendo ao juiz o dever de dispor do auxílio 

de profissionais de outras áreas de conhecimento33, podendo a audiência de 

mediação ser dividida em tantas sessões quantas necessárias para se chegar a 

uma solução34. 

 
31 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
32 Cf. art. 693 do Código de Processo Civil Brasileiro, de 2015 (CPC/15 - Lei 13.105/2015). 
33 Cf. CPC/15 art. 694. Nesse sentido, Rafael Calmon, frente ao disposto no precitado art. 694 do C PC 

em vigor, afirma: “De plano, o legislador deixa claro que a principal meta a ser atingida pelo emprego 

do rito das ações de família é a  solução consensual da própria controvérsia, e não apenas do litígio , 

para o que o magistrado deve empregar todos os esforços e até se valer do auxílio de profissionais de 

outras áreas de conhecimento para a mediação e a conciliação (art. 694).”  (destacou-se). (CALMON, 

Rafael. Direito das Famílias e Processo Civil: interação, técnicas e procedimentos sob o enfoque do 

Novo CPC. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 63). 
34 Cf. CPC/15 art. 696. 
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Deveras, é que, como célula-mãe da sociedade, ponto de origem 

identidade da pessoa humana, a família pressupõe que haja comunicação entre 

os seus membros, pois, uma vez rompida, tende a ensejar danos sentimentais 

profundos, tornando-se fator de novos conflitos e de desagregação social35. 

Os litígios judiciais são, via de regra, intrincados. Quanto mais demoram, 

mais deixam os ânimos acirrados, retirando dos envolvidos a capacidade de 

refletir sobre a real causa do que lhes desentende, muitas vezes perdida em 

meio a sentimentos de frustração, traição, indiferença ou falta de 

solidariedade.36 

A mediação se concentra em trazer à tona as verdadeiras necessidades 

dos envolvidos, superando a discussão sobre posições, que, via de regra, 

marca a relação iniciada pela propositura da ação e que estende ao longo da 

tramitação do processo perante o Poder Judiciário. A referida superação do 

quadro adversarial na busca da solução do conflito é de grande importância, no 

tocante aos conflitos familiares, pela natureza fundadamente emocional da 

relação estabelecida entre os envolvidos.37 

Nesse sentido, Águida Arruda Barbosa esclarece que o principal objetivo 

da mediação familiar é promover a comunicação humana. Assim, destaca que: 

A essência do papel do mediador é conduzir os mediandor à 
percepção e ao exercício dos diversos níveis de 
comunicação, na conformidade da definição dada pelo 
sociólogo E. Morin à ação de comunicar: informar e 

 
35 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
36 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
37 Sobre a diferença entre posições, interesses e necessidades, Simone Ribeiro de Almeida Bastos afirma 

que posições “são manifestações temporárias dos interesses em forma de pedidos, propostas ou 

soluções”, interesses “são manifestações temporárias das necessidades humanas. Podem mudar de acordo 

com a necessidade prioritária do momento” e necessidades são “perenes e estão presentes ao longo de 

toda existência dos indivíduos. Satisfeita uma determinada necessidade, outras se tornam mais evidentes” 

(BASTOS, Simone de Almeida Ribeiro. Análise do conflito: causas e dinâmica. In: Resolução de 

conflitos para representantes de empresa . Simone de Almeida Ribeiro Bastos, Marcelo Girade Corrêa, 

Andrezza Gaglionone Passani; Igor Lima Goettenauer de Oliveira, organizador. 1. ed. Brasília: Fundação 

Universidade de Brasília, 2014. p.55. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/conflitos-empresas-

enam.pdf. Acesso em 29.06.2022.) 
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informar-se, conhecer e conhecer-se, explicar e explicar-se, 
compreender e compreender-se. Ressalte-se, porém, que 
para a mediação familiar a discriminação de diversas 
formas de comunicação otimiza o nível de compreensão e o 
da intercompreensão, sendo este último o verdadeiro 
objetivo a ser alcançado na mediação familiar.38 

Cenário bem diferente é aquele da solução heterocompositiva estatal. 

Imposta “de fora para dentro”, a decisão judicial nos conflitos familiares é vista 

pelo derrotado como injustiça flagrante, não permitindo a esse encontrar o 

estado de conformismo, levando-o a não cumprir por si a decisão proferida, e, o 

que é pior, tendendo a resistir e ressentir ainda mais o anseio de hostilidade 

com relação a pessoa que integra ou integrou sua história familiar. Fica claro 

que, se o resultado prático observado a partir da dita solução dada ao conflito 

for o todo o rancor, a resistência e o incremento de hostilidade referido, o meio 

heterocompositivo não terá se mostrado adequado. 

Como destaca Gustavo Osna, a mediação, ao lado da conciliação, além de 

não representar novidade, já que contam com amparo cultural e raízes 

antropológicas, “dialogando com o ambiente social” em que inserida, quando 

possíveis, consistem nos meios que provavelmente conduzirão à solução mais 

adequada da controvérsia39. 

Osna salienta, contudo, que a referida adequação tende a se dar em 

especial quando o conflito ocorre no âmbito de grupos tendentes ao diálogo e à 

solidariedade40. Complementa: 

[...] Isso, tanto porque em tais circunstâncias uma deliberação 
externa é menos necessária (diante do sentimento de 
coletividade) quanto pela natureza contínua das relações 
(tornando ranhuras pouco desejáveis). Sabendo que 
prosseguiram dependendo um do outro, os sujeitos deveriam 
acertar suas arestas tão logo fosse possível, e preferencialmente 
sem derrotados41. 

 
38 BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar: uma cultura de paz.  In: Revista da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo , v. 10, p. 23-34. São Bernardo do Campo: FDSBC, 2015. p. 30. 
39 OSNA, Gustavo. Processo Civil, Cultura e Proporcionalidade:  análise crítica da teoria processual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 119. 
40 OSNA, Gustavo. Processo Civil, Cultura e Proporcionalidade:  análise crítica da teoria processual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 120. 
41 OSNA, Gustavo. Processo Civil, Cultura e Proporcionalidade: análise crítica da teoria processual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 120. 
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Destaca o que chama de “ideias” de mediação e a conciliação, assim, 

como clara modificação ideológica, que rompe a estrutura impositiva do 

processo (caracterizada por ato de poder), sensível  a que “ [...] sendo o conflito 

entre ‘A’ e ‘B’, são também eles que deveriam buscar a sua melhor solução”42. 

Anota-se que o objetivo do processo judicial litigioso é pôr fim ao processo, 

mediante sentença, com intuito de resolver do conflito posto à sua apreciação. 

No âmbito familiar, contudo, na decisão imposta tende a não se preocupar com 

a subjetividade emocional dos envolvidos, seguindo o padrão de resposta à 

pretensão invocada, reputando uma das partes como ganhadora e a outra 

perdedora, o que equivale acesso ao Judiciário e não necessariamente à melhor 

solução43. 

Como dizem Ada Pelegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e 

Cândido Rangel Dinamarco44, acesso à justiça não se identifica com a mera 

admissão ao processo ou a possibilidade de ingresso em juízo. Antes disso, a 

garantia envolve a adequação entre causa e efeito, convergindo em realidade, 

na vida das pessoas, o dever ser da ordem jurídica, sem que haja indiferença ou 

implicação de mal estar por indiferença ou excesso de neutralidade. 

Felizes neste sentido, aliás, são as palavras de Ingo Wolfgang Sarlet45, 

para quem a dignidade da pessoa humana é uma a qualidade intrínseca e 

distintiva de cada ser humano tornando-o merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade. Isso implica um complexo 

de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

 
42 OSNA, Gustavo. Processo Civil, Cultura e Proporcionalidade:  análise crítica da teoria processual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 119. 
43 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requ isito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
44 CINTRA, Antônio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido. Teoria geral do 

processo. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 36. 
45 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 

Federal de 1988. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 60. 
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promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos46. 

O princípio da igual consideração de interesses reflete em atribuir aos 

interesses alheios peso igual ao que atribuímos aos nossos. Tal se dá não por 

generosidade – que consiste em doar, em atender ao interesse alheio, sem o 

sentimento de que, com isso, se esteja a atender a algum interesse próprio –, 

mas por solidariedade, que é uma necessidade imposta pela vida em 

sociedade.47  

Como bem sintetiza André Comte-Sponville, a solidariedade é uma 

maneira de se defender coletivamente48. Pressupõe respeito à dignidade 

humana, dever que a todos seja imposta pela ética, antes que pelo direito ou 

pela religião.49 A efetividade do(s) sistema(s) de resolução de conflitos, neste 

tocante, revela que a instrumentalidade dos procedimentos mantém um 

compromisso com o bem-estar como fator da dignidade humana, pressupondo 

aptidão não apenas para pacificar as relações familiares conturbadas, como 

igualmente cumprir a função social de compor a contenda – e não 

necessariamente acarretar julgamento –, na perspectiva do direito à 

participação das partes nas decisões acerca da sua vida e da sua família.50 

 

 

 
46 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
47 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. O princípio fundamental da dignidade humana e sua 

concretização judicial. Disponível em: 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5005d7e7-eb21-4fbb-bc4d-12affde2dbbe. 

Acesso em: 20.06.2022. Neste tocante, vide, também: CARDOSO, Alenilton da Silva. O sentido ético 

da justiça funcional solidária . São Paulo: Ixtlan, 2016; e CARDOSO, Alenilton da Silva. Princípio da 

solidariedade: a confirmação de um novo paradigma. São Paulo: Ixtlan, 2013.  
48 COMTE-SPONVILLE, André. Apresentação da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 32. 
49 COMTE-SPONVILLE, André. Apresentação da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes: 2002, p. 32.  
50 CARDOSO, Alenilton da Silva. Mediação nos conflitos de família: um instrumento prático de 

solidariedade. Relatório apresentado à Universidade Fernando Pessoa como requisito do Programa de 

Pós-Doutoramento em Prática da Mediação no Direito de Família. Orient. Joaquim Ramalho. Disponível 

em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/8515/1/PD_Alenilton Cardoso.pdf. Acesso em: 01.07.2022.  
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4 A EFETIVA INSTRUMENTALIDADE51 

 

Nas palavras de Luís Roberto Barroso52, a efetividade significa realizar o 

Direito, fazendo-o desempenhar concretamente a sua função social, de maneira 

a materializar, no mundo dos fatos, os preceitos legais, aproximando, da forma 

mais íntima possível, o dever ser normativo e o ser da realidade social. 

A premissa é importante já que a atuação dos profissionais do Direito está 

indissoluvelmente atrelada à efetividade. No âmbito dos conflitos em família, a 

boa resolução das celeumas está relacionada ao abalo ou ao rompimento da 

comunicação afetiva. Assim, há de se retomar tal processo de comunicação, 

não para, necessariamente, restabelecer os sentimentos de antes, mas com o 

fim de, pela via do diálogo, viabilizar a autocomposição – até porque, desse 

modo, a instrumentalidade procedimental evitará quadros de submissões ou até 

de sensação de sofrimento de coerção judicial, não raramente consumadoras de 

tragédias familiares. 

A efetividade do Direito – antes da efetividade do processo – incentiva a 

trazer de volta o diálogo racional entre os conflitantes, sem se preocupar, num 

primeiro momento, em afirmar ou negar posições, porquanto a solução dos 

conflitos familiares não requer, a priori, apuração ou imposição de culpa: ao 

contrário, exige que os familiares  encontrem em si mesmos maturidade para 

avaliar a própria conduta, colocando-se no lugar do outro, aventando para as 

consequências ruinosas potencialmente advindas da falta da comunicação 

adequada. 

Como dito, apesar de estarem ligadas, a efetividade da mediação, como 

método de resolução de conflitos familiares, não se confunde com a efetividade 

do processo. Esta última, pressupõe a observação do equilíbrio entre os valores 

da segurança e da celeridade, proporcionando às partes, como finalidade, o 

 
51 Os tópicos seguintes refletem a pesquisa referida, do coautor Alenilton da Silva Cardoso, no trabalho 

mencionado na nota de rodapé anterior, complementado pelo conteúdo desenvolvido por ambos os 

coautores até esse ponto do texto.  
52 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição . São Paulo: Saraiva, 2009, p. 

220. 
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resultado desejado pelo direito material53. A mediação nos conflitos familiares, 

por seu turno, pressupõe reflexão altruísta, auxiliando os interessados 

compreender e, se possível, superar ou abstrair os verdadeiros motivos do 

conflito que os desentende, permitindo, então, a restauração da comunicação, 

para enfim construírem soluções capazes de gerar benefícios mútuos, não 

sendo o resultado, mas o respeito, o diálogo e a civilidade, a sua finalidade.  

Nos conflitos de família, em que as questões e/ou necessidades materiais, 

afetivas e amorosas se ressaltam, a melhor maneira de preservar a integridade 

dos relacionamentos futuros encontra-se no estímulo aos envolvidos para que 

restabeleçam o diálogo, buscando por si próprios o acordo para a resolução dos 

problemas. 

Deveras, o conflito familiar não surge instantaneamente. Ele é sedimentado 

ao longo do tempo a partir das experiências relacionais, representando a 

somatória de insatisfações pessoais, de coisas não ditas, de emoções 

reprimidas, de desinteresses, desatenções constantes ou traições. Em geral, 

consequência do diálogo rompido ou mal interpretado ocorre pela constatação 

de que o modelo imaginado e vivido foi incapaz de garantir o projeto de vida 

esperado54. 

Nesta lógica, nota-se que as adversidades no seio familiar muitas vezes 

são geradas pela compreensão errônea de posicionamentos ou situações, 

analisadas, vale dizer, sob a ótica individual e não pela razoabilidade, deixando 

evidente a necessidade de regeneração dos laços comunicacionais entre as 

partes, auxiliadas pela mediação55. 

Trabalhando um momento delicado da vida dos envolvidos, a mediação 

familiar se opera num ambiente de discussões e resistências, provocando, por 

 
53 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p. 49. 

54 ROCHA, Gustavo de Almeirda; TRENTIN, Taise Rabelo Dutra. O tratamento do conflito familiar pela 

mediação. In: Anais do XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na 

Sociedade Contemporânea – UNISC. Disponível em: 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/13175. Acesso em: 02.07.2022.  

55  ROCHA, Gustavo de Almeirda; TRENTIN, Taise Rabelo Dutra. O tratamento do conflito familiar 

pela mediação. Anais do XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na 

Sociedade Contemporânea – UNISC. Disponível em: 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/13175. Acesso em: 02.07.2022. 



PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

29 

 

consequência, situações de pressão e vulnerabilidade, ratificando a 

necessidade de uma abordagem diferenciada na tentativa de sua solução. 

Aliás, é importante repisar que o objetivo principal da mediação familiar 

não é reatar a convivência de antes, afirmando promessas ou retornando à vida 

vivida, mas interferir nos conflitos de maneira imparcial e realista, 

restabelecendo o respeito e o valor recíproco que cada um merece. 

Por isso, a mediação é um procedimento voluntário, com aceitação de 

ambos os envolvidos, regida por princípios próprios. Diferentemente do método 

contraditório tradicional, no qual há apenas a solução da divergência, a 

mediação adentra nas questões psicológicas, sendo seu foco o entendimento 

entre os afetados, nos sentidos litigioso, sentimental e afetivo. 

 

 

5 SOBRE A ADEQUAÇÃO DA ABORDAGEM  

 

A esta altura, pensamos que não pairar dúvida de que, diante dos conflitos 

familiares, o método mais eficiente é aquele que permite deixar a cargo dos 

próprios envolvidos a decisão e a definição sobre a solução que reputarem justa 

e adequada. Para fim do afirmado, partimos da premissa de que, ao menos em 

regra, quem vive ou viveu o conflito familiar tende a conhecer as características 

pessoais do outro, de modo a ter condições de avaliar se a posição adotada é 

confiável, e, assim, concluir qual é a melhor solução a ser tomada. 

Equivale a dizer que, na mediação familiar, a decisão final deve ser livre e 

espontânea, segundo a crítica dos próprios envolvidos, como resultado do 

diálogo e da disposição das partes, após realização de reuniões mediadas em 

que puderam externar sentimentos reprimidos que ofuscavam a racionalidade, 

impedindo a conscientização acerca das próprias responsabilidades que 

deveriam desempenhar no âmbito familiar56. 

 
56 ROCHA, Gustavo de Almeirda; TRENTIN, Taise Rabelo Dutra. O tratamento do conflito familiar pela 

mediação. In: Anais do XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na 

Sociedade Contemporânea – UNISC. Disponível em: 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/13175. Acesso em: 02.07.2022.  
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Uma vez estabelecido o consenso, atinge-se o nível psicológico satisfatório 

de discernimento da realidade, dando aos conflitantes a capacidade de decidir 

sobre quais condições resolvem de fato a disputa, possibilitando uma nova 

perspectiva de vida, abstraída de amarguras ou ressentimentos57. 

Sem se manter preso a um padrão rígido de procedimento, porquanto 

depende fundamentalmente da matéria a ser mediada, do estado psicológico 

das partes envolvidas e de outras circunstâncias peculiares a cada caso, na 

mediação familiar devem-se preparar os envolvidos para poderem alcançar 

resultados mutuamente satisfatórios58. 

Uma decisão que parte do interior da pessoa, impulsionada por afeto, 

respeito e responsabilidade, tende a ser cumprida. Torna-se mais efetiva, sem 

necessidade de intervenções coercitivas, evitando-se traumas, sofrimentos, 

desgastes emocionais e psicológicos, fazendo todos ganhadores, por um acordo 

justo59. 

Indubitável, pois, que a mediação é uma forma de realização da justiça 

social e do Direito justo nos conflitos familiares. Humanizando a abordagem 

procedimental, minimiza as angústias inerentes ao processo, sem eliminar, 

entretanto, seu cabimento como direito, maximizando a liberdade, a autonomia 

de vontade e o respeito à dignidade humana. 

A mediação familiar, portanto, possui metas claras. Concebendo a 

negociação de questões identificadas pelos familiares como motivos 

inquietantes a serem solucionados, leva quem dela necessita a buscar auxílio 

na intervenção de mediadores, devidamente capacitados e com o discernimento 

não prejudicado pelo fator emocional, o que caracteriza uma espécie de 

assistência. 

Neste patamar, a mediação familiar exige presteza em técnicas de 

psicologia, muito mais do que de processo. Costuma ser aplicado pelo mediador 

 
57 SOUZA NETO, João Baptista de Mello. Mediação em juízo: abordagem prática para obtenção de um 

acordo justo. São Paulo: Atlas, 2000, p. 56. 
58 SOUZA NETO, João Baptista de Mello. Mediação em juízo: abordagem prática para obtenção de um 

acordo justo. São Paulo: Atlas, 2000, p. 56. 
59 SOUZA NETO, João Baptista de Mello. Mediação em juízo: abordagem prática para obtenção de um 

acordo justo. São Paulo: Atlas, 2000, p. 56. 
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mecanismos de rapport, para construção de uma relação de confiança com as 

partes, o que lhe permite estimular a colaboração entre os familiares envolvidos. 

Fica claro, neste ponto, que a mediação familiar tem potencial 

transformativo, pois, permite a construção de decisões pelos próprios 

envolvidos. Além disso, tem o condão de converter os ânimos, inicialmente 

acirrados, em fatores emocionais a serem vencidos, em consideração ao vínculo 

comunicativo/afetivo que um dia existiu e ao sofrimento que pode resultar do 

prolongamento uma demanda judicial. 

Neste momento, tem-se a dizer que de nada adianta boas técnicas ou 

conceituações teóricas, se o mediador não possuir a paciência para escutar e a 

sutileza para falar. Nisso está o diferencial da mediação, porque, não podendo 

julgar ou interferir na autonomia de vontade das partes, ao mediador compete a 

compreensão para não menosprezar as percepções individuais daqueles que se 

encontram envolvidos no conflito. 

É muito importante, portanto, que a intervenção seja verdadeiramente 

neutra. Fazendo uso do diálogo pacificador, jamais desafiante ou intimidador, o 

mediador tem que se despir espírito e da tensão próprias do processo litigioso, 

para possibilitar a comunicação racional. 

Nesse modus operandi, não há a premissa de um perdedor, ainda mais 

porque a disputa deve ser neutralizada. O rancor precisa ser exposto, 

compreendido, mas não compartilhado. As partes devem ser persuadidas a 

aperfeiçoar suas capacidades de abstração, tarefa nada fácil, a justificar toda a 

capacitação profissional exigida daquele que pretende atuar como mediador.  

A mediação, assim, aprofunda a discussão dos conflitos para que os 

envolvidos consigam expor os motivos reais causadores da intranquilidade 

vivenciada. Uma vez estabelecida, os envolvidos são estimulados a deixar o 

passado no passado, não ensejando necessariamente um perdão, mas 

infirmando um diálogo prospectivo e emancipatório, tendente, em considerável 

parte das vezes, à edificação de pontes de aproximação dos envolvidos com 

relação ao consenso ou, no mínimo, da mitigação do conflito. 
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6 A (RE)AFIRMAÇÃO DE UM “NOVO” PARADIGMA PROCEDIMENTAL 

 

Parece estranho afirmar para o profissional do Direito, habituado às 

técnicas e às formalidades processuais, que, para alcançar resultados mais 

efetivos no campo dos conflitos familiares, mostra-se inarredável mudar o 

paradigma da sua própria forma de trabalhar, aprimorando-se nas práticas de 

solidariedade típicas da cultura do diálogo. 

Por razões pragmáticas, é bem verdade, revalorizada pela positivação de 

normas de estímulo para o sistema judiciário se aperfeiçoar em métodos de 

solução autocompositivos, o que se evidencia é a reafirmação da mediação 

entre os profissionais do Direito, em quadro que se aproxima do renascimento 

de uma fênix, já que no passado ela já era prática comumente realizada60. 

Recompreendeu-se que esse modelo, por ser mais sensível e humano, 

deveria ser recolocado na posição central e mais alta entre os meios de 

resolução dos conflitos em família, pois, viabiliza o afastamento dos entraves 

encontrados pelos envolvidos para a mais apropriada solução do conflito 

familiar, de modo a (re)afirmar-se como instrumento para o bem-estar familiar e, 

com isso, social. 

A comunicação e a empatia humana são, portanto, fundamentos da 

mediação familiar dos novos tempos. É na comunicação solidária – pacífica, 

honesta, sem manipulações de discursos ou ameaças – que são encontradas as 

bases da mediação de conflitos. Neste paradigma, o profissional do Direito 

passa a ter um papel diferenciado, visto ser um dos responsáveis pela 

condução do necessário à obtenção da solução mediada, garantindo a 

existência de diálogo justo61. 

 
60 Segundo Fabiana Marion Spengler, o aparecimento da mediação remonta às primeiras sociedades 

existentes e se encontra como uma das primeiras formas hábeis de resolver os conflitos, muito antes do 

surgimento do Estado como um ente politicamente organizado e monopolizador da tutela jurisdicional. 

Existem relatos sobre o seu emprego há cerca de 3000 a.C. na Grécia, no Egito, n a China e na Babilônia 

(Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 17).  

61  SALES, Lília Maia de Morais. A família e os conflitos familiares – a mediação como alternativa. In: 

Pensar – Revista de Ciências Jurídicas. UNIFOR – Universidade de Fortaleza. v. 8, n. 8, fev.2003. p. 57. 

Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/ar ticle/view/737/1599. Acesso em: 02.07.2022. 
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O que caracteriza a mediação familiar, em suma, é a postura 

participativa/não-interventiva do mediador, assistindo e conduzindo os familiares 

a discutir seus conflitos, encontrando a solução consciente. Desta maneira, as 

partes ficam mais à vontade para expressar seus sentimentos e encontrar, por 

elas mesmas, o ponto de equilíbrio exigido para o sucesso na busca da 

autocomposição, havendo, nessa intervenção, a comunicação a ser preservada 

após o conflito vivenciado62. 

Por outro prisma, conscientizando as partes de seus direitos e deveres, de 

sua responsabilidade perante a família, e, assim, ampliando sua visão de 

mundo, ao mediador cumpre um autêntico papel de educador social, que 

também envolve a busca por uma saída rápida e eficaz para os familiares em 

desavença, pautada pela informalidade. 

Sem receio da liberdade, do surgimento de opções criativas para a 

celebração de acordos, com possibilidade de se construir, conjuntamente, 

opções inesperadas, ao profissional do Direito – em sua acepção mais extensa 

– cabe entender que sua atuação integra a proposta contemporânea da 

mediação no âmbito familiar, muito mais ampla que o contorno desenhado pelas 

partes no início do procedimento. 

Entre a escuta ativa63, a formulação de perguntas, a capacidade de resumir 

os fatos mais relevantes e de levar os envolvidos à ponderação, instigando a 

criatividade de cada um a buscar soluções, é importante que desde o início 

todos os familiares em conflito sejam cientificados que o objetivo do 

procedimento de mediação é chegar a um consenso, tornando imprescindível a 

disposição em negociar, que pressupõe mais concessões do que exigências64. 

 
62 SALES, Lília Maia de Morais. A família e os conflitos familiares – a mediação como alternativa. In: 

Pensar – Revista de Ciências Jurídicas. UNIFOR – Universidade de Fortaleza. v. 8, n. 8, fev.2003. p. 57. 

Disponível em: https://periodicos.unifor.br/rpen/article/view/737/1599. Acesso em: 02.07.2022.  
63 De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, significa “ouvir ativamente significa escutar e 

entender o que está sendo dito sem se deixar influenciar por pensamentos judicantes ou que contenham 

juízos de valor – ao mesmo tempo deve o ouvinte demonstrar, inclusive por linguagem corporal, que está 

prestando atenção ao que está sendo dito.” (BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, 

André Gomma de (Org.). Manual de Mediação Judicial. 6ª ed. Brasília: CNJ, 2016. p. 202). 
64 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial. 6ª ed. Brasília: CNJ, 2016. p. 202. 
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Nessa sistemática, o mediador incentiva os familiares a conversarem 

objetivamente sobre alternativas para a redução do seu conflito, proporcionando 

soluções participativas e responsáveis, fazendo com que se empenhem pela 

resolução efetiva de suas questões65. 

Mais próxima e menos dolorosa para quem nela está enredada, a 

mediação potencializa as escolhas e as alternativas. É não adversarial, como já 

destacado, voltada à desconstrução de impasses que impeçam a comunicação, 

transformando um contexto de confronto em uma realidade colaborativa66. 

Enquanto instrumento de difusão e aprimoramento prático interdisciplinar, 

emprega, nos conflitos de família, a necessária visão da complexidade inerente 

ao ser humano67. 

Deveras, os conflitos familiares são essencialmente permeados pela 

socioafetividade familiar. Carregam características natas de que a escuta e o 

diálogo apropriados devem ser valorizados pelos advogados, juízes, promotores 

e demais envolvidos na questão analisada, com temperança e real interesse nos 

problemas alheios68. 

Nota-se que, no decorrer desse processo, atribui-se aos conflitos 

diferentes significações. Ao terem esta percepção, as partes conseguem traçar 

a solução mais vantajosa, num procedimento voluntário e sigiloso, mantendo a 

celeuma no campo da privacidade, com menos burocracia e custos inferiores69. 

Com esse cenário, é inarredável que haja um canal de comunicação pelo 

bem de todos, sendo a mediação familiar, neste aspecto, um importante meio 

para se chegar ao que é determinante para a melhor resolução do conflito, pois, 

 
65 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Azevedo, André Gomma de (Org.). Manual de Mediação 

Judicial. 6ª ed. Brasília: CNJ, 2016. p. 202. 
66 Sobre o tema, é importante a leitura de: ROSENBERG, Marshall B. Comunicação não-violenta: 

técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais.  Trad. Mário Vilela. São Paulo: Agora, 

2006. 
67 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito de Família, Processo Teoria e Prática . Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 117-139. 
68 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito de Família, Processo Teoria e Prática . Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 117-139. 
69GROENINGA, Giselle Câmara. Direito de Família, Processo Teoria e Prática . Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 117-139. 



PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

35 

 

como afirma Rodrigo da Cunha Pereira70, o Judiciário precisa deixar de ser 

tratado e compreendido como o lugar onde as partes depositam os seus restos 

de amor, infirmando sempre a sensação de que alguém foi enganado71. 

Por todas essas razões, o mediador precisa ter conhecimento adequado, 

devendo esclarecer e fazer com que as partes consigam vislumbrar as 

consequências de um litígio, no qual serão expostas vulnerabilidades e 

intimidades, para permitir que o procedimento seja um instrumento efetivo e 

solidário. 

Obviamente, nem todos os casos são passíveis de solução através da 

mediação. Caberá ao mediador perceber os limites de sua habilidade e, não 

obtendo êxito, traçar as recomendações adequadas ao direcionamento dos 

envolvidos para caminhos também apropriados de solução da controvérsia 

ainda existente, sempre com vistas ao máximo aproveitamento dos êxitos, ainda 

que parciais, alcançados pela sua atuação. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Entender a mediação como um método adequado de solução de conflitos 

pressupõe assimilar a família como instituição social da maior relevância, 

valorizando a condição das partes, suas virtudes e responsabilidades. 

Considerando a evolução histórica, que afirmou a família como instituição 

primária de socialização, conferindo a ela posição social de destaque, nosso 

sistema de justiça, também motivado pela baixa satisfatividade da 

hiperjudicialização decorrente das características da sociedade do século XXI, 

reascendeu a importância da autocomposição nas discussões familiares, sem a 

intenção, a princípio, de julgar condutas ou censurá-las. 

 
70 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A culpa no desenlace conjugal. In: Leite, Eduardo Oliveira; Wambier, 

Teresa Arruda Alvim (Coord.). Repertório de Doutrina sobre Direito de Família . São Paulo: RT, 

2009. p. 326-327. 
71 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos Conflitos Civis. 3. ed. São Paulo: Método, 2016. p. 64-66. 
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Por um lado, essa intervenção sugere um redimensionamento dos métodos 

de solução utilizados pelo profissional do Direito. Por outro, conduz ao manejo 

de táticas humanistas sensíveis para levar os envolvidos à reflexão, instituindo 

um ambiente de debate com respeito e reciprocidade. 

Essa realidade exige a capacidade e o aperfeiçoamento de experts em 

mediação, ganhando espaço num contexto de relação familiares pautadas na 

afetividade, algo complexo, exigente de instrumentalização eficaz e solidária.  

Seguindo esta tônica, de característica informal, flexível e voluntária, 

desgastes emocionais, pecuniários e de tempo serão reduzidos. O mesmo se 

diga em relação excesso de demandas judicializadas, implementando, no 

quadro de resolução dos conflitos no âmbito das relações familiares, 

alternativas restaurativas e mais apropriadas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Foram muitas as conquistas trabalhistas alcançadas ao longo do século 

XX, tanto no cenário internacional, como no Brasil. A par disso, também houve 

no último século, no mundo, um crescimento progressivo da mão de obra 

feminina no mercado de trabalho.  

Não obstante, observa-se que o ingresso e a permanência da mulher no 

ambiente laboral têm sido marcados por discriminação em razão do gênero 

decorrente de fatores diversos, culturais, econômicos, políticos dentre outros.  

Ainda é notória a desvantagem vivenciada pelas mulheres no ambiente 

laboral, seja pela ausência de oportunidade de crescimento no emprego, seja 

pela remuneração menor que a dos homens no exercício do mesmo cargo. 

Dentre tantas dificuldades, a mulher enfrenta, ainda, o desafio de conciliar 

o trabalho com as tarefas domésticas, ou seja, ser mãe-trabalhadora, exercendo 

uma dupla jornada de trabalho e as vezes tripla, quando cuida da casa, trabalha 

e estuda. O exercício da maternidade termina por impor-lhe o afastamento do 

 
1 Formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela 
UNIDERP, mestranda em Direito Empresarial pela UNINOVE. Ingressou como analista judiciário no Tribunal Superior do 

Trabalho em 2004, atualmente é chefe de Gabinete do Ministro Sérgio Pinto Martins e instrutora em cursos jurídicos no TST.  
2 Formada em Direito pela UniToledo de Ensino, pós-graduada em Direito Público Material pela Universidade Gama Filho, 
mestranda em Direito Empresarial pela UNINOVE. Ingressou como Escrevente Técnico Judiciário no Tribunal de Justiça de São 

Paulo em 2005, em 2016 ingressou na Magistratura do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, atualmente é 

Juíza do Trabalho Substituta Auxiliar da Vara do Trabalho de Lins-SP no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.  
3 Doutora e Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP. Advogada. Presidente 

da Academia Internacional de Direito e Economia. Professora do Prog rama de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade 

Nove de Julho. 
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trabalho para cuidados com o filho recém-chegado, o que, ao fim e ao cabo, 

torna-se mais um fator de discriminação no âmbito do mercado de trabalho. 

Impõe-se, assim, uma melhor reflexão sobre a questão afeta à licença 

maternidade quando se tem em vista a concretização da igualde de gênero por 

meio da concessão de igualdade de oportunidades, sob a perspectiva de 

gênero, e observância dos princípios da equidade e da não discriminação. 

Daí a necessidade de se examinar com acuidade a possibilidade de 

criação de uma licença parental em substituição a licença maternidade e 

paternidade, que considere a maternidade uma questão social e que assegure a 

equidade de gênero, evitando-se assim a discriminação da mulher no mercado 

de trabalho.  

 

 

1 IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NO ÂMBITO LABORAL 

 

O direito à igualdade é assegurado no Brasil, desde a primeira 

Constituição, a do Império em 1824 e esteve presente em todas as demais. A 

Constituição Federal de 1988 foi a primeira Constituição a expressamente 

assegurar a igualdade de gênero nos termos do art. 5°, inc. I “homens e 

mulheres são iguais perante a lei, nos termos desta Constituição”. Trata -se de 

um direito fundamental, erigido a condição de cláusula pétrea, que é 

insuscetível de ser alterado por meio da edição de Emenda à Constituição. Em 

diversos de seus dispositivos confere um tratamento diferenciado às mulheres 

com a finalidade de garantir a igualdade de condições em relação aos homens, 

estabelecendo um Direito Constitucional das Mulheres. 

A igualdade no sistema constitucional atual é assegurada tanto no seu 

aspecto formal, que consiste na impossibilidade de a lei discriminar por critérios 

que não sejam legítimos, como no material que se encontra diretamente 

relacionado com a proteção da dignidade da pessoa humana e visa a propiciar 

ao indivíduo condições para que possa usufruir em igualdade de condições dos 

demais bens da vida, tais como: saúde, educação, moradia, alimentação e 

trabalho. 
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O Texto Constitucional assegurou expressamente a igualdade entre 

homens e mulheres, “nos termos da própria Constituição”. Isso significa que é 

permitida à Constituição fazer distinções entre homens e mulheres com a 

finalidade de garantir a tão almejada isonomia. Nesse contexto, pode-se citar 

como exemplo a obrigatoriedade de prestação de serviço militar apenas para 

homens, uma reserva de mercado de trabalho para mulheres, a distinção 

prevista no regime de previdência social, principalmente, no que concerne a 

idade e os anos de contribuição. 

No âmbito das relações laborais, como ensina Romita (2005, p. 180), o 

princípio da igualdade ganha especial relevância, tendo em vista que o próprio 

direito do trabalho pressupõe uma relação de desigualdade entre os sujeitos do 

contrato do trabalho. Emerge, assim, o princípio da igualdade com o objetivo 

primeiro de equilibrar a relação entre empregador e trabalhador. Mas, 

prossegue o autor, que não é apenas entre os sujeitos do contrato de trabalho 

que repousa a desigualdade, a desigualdade existe entre os próprios 

trabalhadores, daí porque admite-se regras diferentes destinadas a 

determinados grupos sociais a fim de proporcionar igualdade material entre 

pessoas que se encontram em situação diferente. 

Desse modo, é possível afirmar que a lei pode conferir tratamento 

diferenciado, distinguindo grupos de trabalhadores, desde que não seja 

arbitrariamente discriminatória. Nesse passo, a mulher tem sido alvo de normas 

especiais no tocante à tutela do trabalho haja vista as diferenças naturais 

decorrentes do gênero. Tais normas buscam, assim, garantir a equidade de 

gênero. A equidade de gênero é promovida por meio de normas, ações e 

políticas públicas que objetivam a igualdade material, substantiva ou real, a fim 

de corrigir as diferenças que naturalmente existem entre os sexos. Trata-se da 

busca da igualdade de oportunidades. Desse modo, pode-se verificar que a 

equidade de gênero está diretamente relacionada aos direitos humanos e ao 

princípio da justiça social. 

Por outro lado, tem-se o princípio da não discriminação, que, como bem 

colocado por Silva e Igreja (2015, p. 21): 

[...] concorre para a preservação do direito à diferença e da 
eliminação de desigualdades injustificadas, isto é, na eliminação 
de tratamento diferenciado, em virtude de critério injustamente 
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desqualificante. Sendo assim, o princípio da isonomia é gênero 
do qual decorre o princípio da não discriminação, que adquire 
feições próprias, mais específicas. 

No âmbito do direito do trabalho, a discriminação atinge o trabalhador. 

Desse modo, constata-se que quando se está diante de uma atitude do 

empregador ou tomador de serviços que impeça o estabelecimento ou a 

continuidade da relação de trabalho, em razão de critério que injustamente 

desqualifique o trabalhador para tal relação, configura-se uma patente 

discriminação. 

A discriminação, no ambiente laboral, “encontra a circunstância ideal: a 

sujeição de um homem pelo outro, decorrente das necessidades do primeiro de 

trabalhar e com isso garantir a sua sobrevivência e de sua família”, conforme 

afirma Brito Filho (2005, p. 15). 

O citado autor chama atenção para a diferença entre preconceito e 

discriminação, valendo-se do conceito de preconceito constante do Relatório do 

Comitê Nacional para a preparação da participação brasileira na III Conferência 

Mundial das Nações Unidas4 contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e 

intolerância correlata, que assim dispõe:  

[...] o preconceito pode ser definido como um fenômeno, 
intergrupal, dirigido a pessoas, grupos de pessoas ou instituições 
sociais, implicando uma predisposição negativa. Tomando como 
um conceito científico, preconceito dirige-se invariavelmente 
contra alguém. 

Deve-se considerar que Brito Filho (2005, p. 40) prossegue explicando que 

“[...] o preconceito, embora condenável, não atenta contra direitos subjetivos, 

salvo quando se exterioriza, em forma de discriminação”. E, então, conclui 

considerando que a “discriminação como a forma ativa do preconceito” (BRITO 

FILHO, 2005, p. 40). Nesse sentido invoca, a Convenção n° 111 da Organização 

Internacional do Trabalho, que dispõe em seu artigo 1º: 

Art. 1 — 1. Para os fins da presente convenção o termo 
“discriminação” compreende: 
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, 
sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem 

 
4 ONU. Declaração e programa de ação adotados na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação 

Racial, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20adot

ado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20contra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3
o%20Racial,%20Xenofobia%20e%20Formas%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2ncia.pdf. 
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social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou 
profissão; 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou 
tratamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser 
especificada pelo Membro interessado depois de consultadas as 
organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existam, e outros organismos adequados. 

Dessa forma, à luz desses conceitos, tem-se que a discriminação no 

trabalho em razão do gênero será observada sempre que uma pessoa deixe de 

ser contratada ou, durante a manutenção da relação de trabalho, a ela seja 

negada alguma oportunidade ou a própria continuidade da relação, em razão do 

seu gênero, desde que o gênero não seja fator relevante para o 

desenvolvimento do trabalho, ou seja, a exclusão decorra, unicamente, de um 

injusto tratamento diferenciado, por discriminação, em afronta ao princípio da 

igualdade e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

 

2 A EQUIDADE DE GÊNERO E O MERCADO DE TRABALHO  

 

No âmbito da atividade empresarial, ainda que a empresa obedeça aos 

ditames constitucionais e às previsões legislativas referentes ao princípio da 

igualdade, que serão vistos mais adiante, é notório que a mulher permanece em 

desvantagem, seja em relação ao ingresso ou permanência no mercado de 

trabalho, seja em relação à remuneração ou progressão na carreira, o que 

demonstra que a realidade da posição da mulher no âmbito laboral ainda é 

reflexo do papel ocupado pela figura feminina ao longo da História. 

Desde os tempos mais remotos, a função do homem era a de provedor do 

lar em relação à busca de alimentos (caça e pesca) e a da mulher era a de 

manter a prole protegida. Desde a Antiguidade, a situação da mulher era inferior 

à do homem. Na Grécia, os relatos de Machado apontam que:  

A situação de homens e mulheres na Grécia Antiga começava a 
se diferenciar quando ainda eram crianças. O primeiro e mais 
significativo indício dessas vidas diversas quanto ao futuro era a 
própria educação que a eles era ministrada. Os meninos gregos 
tinham tutores e participavam de atividades esportivas. Manter o 
corpo e a mente sadios era dever dos pais no que se refere aos 
filhos do sexo masculino (entre os membros das camadas mais 
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importantes das cidades-estado daquela época). Investia-se na 
aprendizagem da leitura, escrita, oratória, poesia e matemática 
para que os meninos pudessem se tomar os líderes que iriam 
manter as cidades no amanhã. A rigidez nos estudos era grande, 
por isso mesmo era dada aos tutores a possibilidade de aplicar 
castigos físicos aos meninos e rapazes que não se aplicassem 
nos estudos. Enquanto isso, as meninas eram educadas em 
casa, pelas mães, sempre tendo como objetivo de aprendizagem 
os afazeres domésticos e femininos consagrados pelo hábito na 
sociedade grega, ou seja: fiar, tecer, ler, escrever, contar, o 
cancioneiro e as histórias populares e também os trabalhos 
domésticos (MACHADO, 2005, sem paginação) 

Também em Roma, apesar de haver tratamento menos segregador, não 

havia igualmente participação social da mulher, retratando a posição da mulher 

na sociedade, nos seguintes termos: “[...] ‘os romanos reinam sobre o mundo e 

a mulher sobre os romanos’. Mas isso não impedia que, juridicamente, sua 

posição continuasse sendo a de um ser inferior, sem qualquer proteção legal”, 

como se extrai da referência Süssekind (2005, p. 972). 

De acordo com Calil (2005, p. 18), a ausência de interação social gerou o 

analfabetismo entre as mulheres, sendo este um dos fatores que contribuiu para 

a não participação feminina nos espaços públicos, num verdadeiro “círculo 

vicioso: como elas não tinham instrução, não estavam aptas a participar da vida 

pública e, como não participavam da vida pública, não tinham por que receber 

qualquer instrução” (CALIL, 2005, p. 18). 

Na Idade Média, com a fusão entre Estado e Igreja, a posição da figura da 

mulher não se modificou. Nesse sentido, as narrativas de Süssekind (2005, p. 

972) apud Peixoto ao discorrer sobre as funções por ela realizadas:  

[...] a cerâmica rudimentar, o fabrico das bebidas fermentadas, 
da farinha de mandioca, o plantio da roça, a colheita de frutos e 
raízes, o transporte de mantimentos e dos despojos, nas 
expedições de guerra ou de caça [...]. Por prêmio, ainda 
marchavam na frente, ou ao retorno, atrás. Para serem as 
primeiras flechadas, como aviso de inimigos aos guerreiros. 

Na Idade Moderna, as alterações da visão da mulher no Renascimento 

quanto ao viés da sabedoria tampouco foram suficientes para modificar a 

segregação feminina em relação à participação na sociedade ou no ambiente do 

trabalho, no que se denomina de divisão sexual do trabalho. 

A previsão da igualdade formal apenas surgiu nas com as Revoluções 

Liberais e com a Declaração de Direitos do Homem de 1789, sem que, no 

entanto, este diploma previsse de forma específica a igualdade de gênero.  
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O trabalho das mulheres foi fomentado com a atividade industrial, assim 

como o dos menores, já que não era necessária força física para o desempenho 

do mister, estando, no mais, os homens, nesta época, voltados ao combate em 

guerras que se sucediam. Tem-se, portanto, que o trabalho das mulheres foi 

permitido em razão da ausência de homens devido a guerra, sendo uma 

decorrência da necessidade da sociedade. 

Em razão da grande exploração da mão de obra, foram criados vários 

instrumentos legais daí decorrentes para proteção do trabalho do menor e da 

mulher. Como exemplos, de acordo com Martins: 

Na Inglaterra, surge o ‘Coai Mining Act’, de 19.8.1842, proibindo 
o trabalho da mulher em subterrâneos. O ‘Factory Act’, de 1844, 
limitou a jornada de trabalho da mulher a 12 horas de trabalho, 
proibindo-a no período noturno. O Factory and Workshop Act, de 
1878, vedou o emprego da mulher em trabalhos perigosos e 
insalubres. Na França, houve uma lei de 19.5.1874 que proibiu o 
trabalho da mulher em minas e pedreiras, assim como o trabalho 
noturno para menores de 21 anos. A lei de 2.11.1892 limitou a 
jornada de trabalho das mulheres em 11 horas. A lei de 
28.12.1909 outorgou o direito às mulheres grávidas do repouso 
não remunerado de oito semanas, vedando o carregamento de 
objetos pesados. Na Alemanha, o Código Industrial de 1891 fixou 
algumas normas mínimas quanto ao trabalho da mulher. 
(MARTINS, 2006, p. 573) 

A primeira Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

para a proteção da mulher trabalhadora foi a de n.° 3, de 1919, na qual, de 

acordo com Nascimento (1996, p.18), estabeleceram-se normas de proteção à 

maternidade no setor industrial e comercial, prevendo, à semelhança da 

Constituição mexicana de 1917, a licença à maternidade com a duração de doze 

semanas, com a previsão do pagamento de prestações suficientes à 

manutenção da mulher e do seu filho durante o período de licença, dois 

descansos de meia hora cada um para a amamentação do filho e a proibição de 

se dispensar a empregada durante a licença-maternidade. 

Depois dessa convenção, outras recomendações e convenções da OIT 

também foram editadas, como as de número 100 e 111, que serão objeto de 

exame adiante, existindo, ainda, tanto no plano internacional, como no plano 

interno constitucional e legal, vasta gama de direitos assegurados às mulheres a 

fim de se tentar proporcionar a equidade de gênero nas relações de trabalho.  
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3 A IGUALDADE DE GÊNERO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL DO 

TRABALHO 

 

Na atualidade, tanto no plano internacional, como no plano interno, são 

inúmeras as normas que tratam de proteger o trabalhador de discriminação no 

âmbito laboral, não só as de caráter genérico, como a já citada Convenção n.° 

111 da OIT, como também outras de conteúdo mais restrito, visando a proteção 

de grupos específicos, dentre os quais, aqui destaca-se, as mulheres 

trabalhadoras. 

Iniciando pelas normas internacionais, o direito ao trabalho encontra-se 

consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que, no 

art. 23º, item 1, dispõe que “1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 

escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 

contra o desemprego”. 

A par dessa fundamental previsão, parece relevante destacar a Convenção 

n.° 100 da OIT5, sobre igualdade de remuneração de homens e mulheres 

trabalhadores por trabalho de igual valor, de 1951, que foi ratificada pelo Brasil, 

em 10 de março de 1957, e a Convenção n.° 111 da OIT, mencionada 

anteriormente, que, versa sobre discriminação em matéria de emprego e 

ocupação, além de, no seu art. 10, definir o que vem a ser discriminação e em 

seu art. 50, prever o estabelecimento de medidas especiais de proteção. 

Desta forma, tem-se o disposto no art. 5° da Convenção n° 111 da OIT, in 

verbis: 

Art. 5 — 1. As medidas especiais de proteção ou de assistência 
previstas em outras convenções ou recomendações adotadas 
pela Conferência Internacional do Trabalho não são 
consideradas como discriminação. 
2. Qualquer Membro pode, depois de consultadas as 
organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existam, definir como não discriminatórias 
quaisquer outras medidas especiais que tenham por fim 
salvaguardar as necessidades particulares de pessoas em 
relação às quais a atribuição de uma proteção ou assistência 
especial seja, de uma maneira geral, reconhecida como 

 
5 OIT, Organização Internacional Do Trabalho. Convenção n.100 – C100 – Igualdade de remuneração de homens e mulheres 
trabalhadores por trabalho de igual valor.  Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235190/lang--

pt/index.htm. Acesso em: 15.11.2021. 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235190/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_235190/lang--pt/index.htm
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necessária, por motivos tais como o sexo, a invalidez, os 
encargos de família ou o nível social ou cultural. 

Em relação às possíveis medidas de proteção, com o fim de ‘salvaguardar 

as necessidades particulares de pessoas’, vê-se que o que se busca com isso é 

a promoção de medidas de equidade, por meio de políticas afirmativas. 

Ainda, no âmbito da OIT, entende-se relevante notar que a proteção à 

maternidade vem sendo uma questão de suma importância desde a sua criação. 

Uma das primeiras Convenções, a de n.°3, de 1919, já destacada, tratou da 

proteção à maternidade e foi ratificada pelo Brasil em 1934. Posteriormente, 

essa Convenção foi revista pela de n. 103, de 1952, também ratificada pelo 

Brasil. Por fim, a Convenção 183, de 1999, reviu a de n. 103, que até a presente 

data não foi ratificada pelo Brasil.  

Por fim, pertinente mencionar a Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para o Desenvolvimento Sustentável que, estabelecendo um 

plano de ação global, conta com dezessete objetivos para um desenvolvimento 

sustentável, sendo que o Objetivo nº 5 é o de promover a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas. 

 

 

4 A IGUALDADE DE GÊNERO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL DO 

TRABALHO 

 

No plano normativo interno, não apenas o constituinte, como também o 

legislador ordinário, influenciados pelas normas internacionais, dedicaram um 

olhar especial dirigido à mulher, à empregada gestante, ao nascituro, à criança 

e à família. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. I, dispõe que “homens 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, enquanto o art. 7o, inc. XXX, 

proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 

por motivo, entre outros, de sexo, como medida antidiscriminatória. Percebe-se, 

desse modo, a preocupação do legislador em conferir efetividade ao princípio da 

igualdade e em promover igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 

O princípio da igualdade e a vedação à discriminação permeiam todo o 

Texto Constitucional tanto genericamente, como em dispositivos específicos 
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voltados, inclusive, para a relação de trabalho e, algumas vezes, 

especificamente, aludindo à questão do gênero, conforme citado no art. 7º, inc. 

XXX, da Constituição Federal de 1988.  

O mesmo ocorre com a legislação infraconstitucional, são muitos os 

regramentos que buscam salvaguardar a mulher de uma situação de injusta 

distinção, como também, por outro lado, outros distinguem com a finalidade de 

proteger a mulher em razão de condição peculiar ao sexo feminino. 

No tocante à maternidade, fator que naturalmente distingue as mulheres 

dos homens e, em razão disso, tem merecido distinção também no plano 

jurídico. O art. 7º, inc. XVIII, da Constituição Federal de 1988, estabeleceu, para 

as trabalhadoras urbanas e rurais, o direito à licença à gestante, sem prejuízo 

do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias. 

Referido dispositivo, como realçado por Barros (2002, p.108), supera a 

previsão contida na Convenção n° 183 da OIT de 1999, que fixa em catorze 

semanas a licença maternidade.  

No plano infraconstitucional, merece destaque a Consolidação da 

Legislação Trabalhista, notadamente o Capítulo III do Título III, intitulado “Da 

Proteção do Trabalho da Mulher”, que, por meio dos artigos 372 ao 401, 

estabelecem, não apenas a igualdade de oportunidades, mas também proteção 

e vedações à distinção injustificada da mulher no mercado de trabalho. 

Especificamente, quanto à licença-maternidade, o art. 392 da CLT dispõe que a 

empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 

dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 

Nos termos do art. 71 da Lei n.° 8.213, de 24 de julho de 1991, a licença-

maternidade será retribuída com o denominado salário-maternidade, que será 

devido à segurada da Previdência Social, e pago pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS. 

Já a licença paternidade foi prevista inicialmente também na CLT, no art. 

473, inc. III, que, no Capítulo IV do Título IV, trata das hipóteses de suspensão 

e interrupção do contrato de trabalho e estabelece que o empregado poderá 

deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia quando do 

nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. 
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Posteriormente, mais de quatro décadas depois, o art. 7º, inc. XIX da 

Constituição Federal de 1988, assegura a todos os trabalhadores, urbanos e 

rurais, a licença-paternidade, nos termos fixados em lei, enquanto o art. 10, § 1º 

do ADCT, estabelece que “até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, 

XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é 

de cinco dias”, o que terminou por ampliar a licença-paternidade prevista 

incialmente na CLT. 

A licença-paternidade, a seu turno, trata-se de uma forma de interrupção 

do contrato de trabalho e é remunerada diretamente pelo próprio empregador.  

Constata-se, portanto, no que diz respeito à igualdade no trabalho, quando 

o assunto é parentalidade as normas atribuíram evidente tratamento 

diferenciado levando em consideração o gênero dos trabalhadores e atribuindo 

à mulher exclusivamente o exercício da maternidade. Anote-se que:  

Homens e mulheres não usufruem, afinal, de qualquer benefício 
compartilhado, como na Suécia. As licenças maternidade e 
paternidade, bem assim a legislação infraconstitucional 
brasileira, em geral, não privilegiam a repartição da parentalidade 
e das tarefas domésticas. Ao contrário, reproduzem estigmas de 
gênero, desencorajam mudanças posturais e reforçam a relação 
pai-provedor. Em termos outros, não tendem à igualdade. 
(MATOS; OLIVEIRA; KOSTIN; NATIVIDADE, 2016, p. 345). 

Há que se reconhecer que o Texto Constitucional “reforça o papel das 

mulheres como cuidadoras” (MACHADO, 2019, p.213). Passa-se, assim, a um 

exame específico dessa distinção com o fito de demonstrar o porquê da 

discordância dessa discriminação, nos tempos correntes, que resulta em uma 

tamanha diferenciação de tratamento em prejuízo das mulheres. Mas, antes, 

far-se-á uma análise comparativa entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho.  

 

 

5 O TRATAMENTO LEGAL DISPENSADO ÀS MULHERES E HOMENS 

TRABALHADORES  

 

Tendo em vista a regra do concurso público prevista na Constituição 

Federal, a qual tem como norteador o princípio da impessoalidade, os quadros 

comparativos deste tópico não levarão em consideração os índices e 
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percentuais do quadro feminino integrante da Administração Pública, à exceção 

da participação na vida política, vez que o concurso público se apresenta como 

um critério justo para ingresso na carreira e compatível com a igualdade de 

gênero. 

Conforme visto anteriormente, do ponto de vista histórico, os direitos das 

mulheres como protagonistas sociais são especialmente recentes e, portanto, 

ainda muito inexpressivo são o número de cadeiras ocupadas por elas em 

órgãos de classes ou de representação dos poderes constituídos. 

Segundo os dados do IBGE (2019), o percentual de representação política 

das mulheres em 2017 é de apenas 10,5%. Em relação à participação nos 

sindicatos, a taxa de sindicalização dos homens em 2019 era de 11,4% maior 

que a das mulheres no mesmo período (10,9%), tendo a diferença se invertido 

apenas na região Nordeste do país, na qual a taxa das mulheres era de 13,7% e 

dos homens de 12,1%. 

A diferença salarial aponta que as mulheres ganharam em média, 20,5% 

menos que os homens, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2019, o que também ocorre quanto 

aos cargos de direção, sendo ocupados por elas na proporção de 39,1% do total 

e, por eles, na razão de 60,9%, conforme alude os dados do IBGE de 2016. 

Quanto à inserção no mercado de trabalho, ainda de acordo com o IBGE 

(2019), de um total de 93 milhões dos cargos ocupados, apenas 43,8%, ou seja, 

40,8 milhões são mulheres, enquanto 56,2%, ou seja, 52,1 milhões são homens.  

Do que se observa das pesquisas realizadas, a extensa gama de direitos 

conferidos à mulher, com o intuito de proteger o mercado de trabalho feminino 

e, portanto, minorar a diferença entre os gêneros, estão, na realidade, em 

alguns aspectos, acabando por desprotegê-la. 

Isso porque, tendo em vista que o objetivo buscado pelas empresas é o 

lucro, o custo em relação às medidas para se alcançar a igualdade material 

entre os sexos termina sendo repassado para a própria mulher, que como visto 

continua a enfrentar grande desigualdade nas relações de trabalho.  A licença 

maternidade, muitas vezes, constitui-se em um empecilho na contratação de 

mulheres pelas empresas. Nesse sentido advertem Samantha Meyer-Pflug e 

Gina Vidal que: 
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A licença maternidade pode ser vista como um obstáculo para os 
empresários contratarem mulheres. Nesse sentido, a discussão 
em torno da implantação de uma licença parental (pais e mães) 
(MACHADO, 2019, p. 158) parece ser uma saída para vencer 
esse obstáculo, pois assim a maternidade é vista como uma 
função social.  Reconhece-se, assim, o trabalho levado a efeito 
pelas mulheres, que contribui sobremaneira para a reprodução 
de mão-de-obra, superando a visão de que a maternidade é uma 
obrigação apenas das mulheres (MARQUES, VIDAL, 2022, p. 
231). 

Dessa forma, aponta-se neste estudo que a licença maternidade e garantia 

de emprego da gestante, institutos que possuem finalidade de proteção ao feto 

antes mesmo da proteção concedida à genitora, na forma como são 

disciplinados hoje, terminam, em certa medida, desprotegendo a mulher como 

trabalhadora. Isso ocorre em razão de afetarem diretamente sua relação de 

trabalho, de modo que deveriam ser direcionados à família - possibilitando ao 

ente familiar a tomada, em conjunto, das decisões relativas à parentalidade e à 

organização familiar- e não mais direcionados apenas ao sexo feminino. As 

empresas argumentam que os custos para a contratação de mulheres são mais 

altos do que para a contratação de homens tendo em vista a licença 

maternidade e o cuidado com os filhos. A divisão sexual do trabalho 

historicamente relegou às mulheres o cuidado com a casa e com os filhos. 

Nesse sentido: 

[...], a regulação social do trabalho naturaliza a ideia da 
maternidade como destino feminino, reforçando a permanência 
de dois pressupostos predominantes na organização do trabalho 
brasileiro: o da existência de uma divisão sexual do trabalho não 
mercantil, que implica a existência de uma mulher responsável 
pelas pesadas tarefas do cuidado doméstico; e o do paradigma 
do ‘trabalhador normal’, que supõe um indivíduo do sexo 
masculino que não tem vida pessoal e que, portanto, deve ter 
disponibilidade total para o trabalho produtivo e nenhuma 
possibilidade ou necessidade de realizar qualquer tipo de 
trabalho, esforço ou dedicação no universo familiar. (PINHEIRO, 
GALIZA, FONTOURA, 2009, p.854) 

Aliás, a título exemplificativo, em Portugal, de acordo com Carnevale 

(2021), por exemplo, já existe uma previsão nesse sentido. Lá, ambos os pais 

são beneficiados pela licença parental, ou mesmo as famílias monoparentais ou 

compostas por casais homoafetivos.  

Destarte, um dado interessante, é que no ano de 2016, de acordo com 

Kravchychyn (2016), a empresa americana Netflix anunciou a extensão das 
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licenças concedidas por maternidade e paternidade, passando a oferecer aos 

seus funcionários e funcionárias até um ano de afastamento remunerado, sem 

distinção entre homens e mulheres. 

No Brasil, conforme previsão constitucional, precisamente, no art. 10, inc. 

II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

Federal de 1988-, à mulher é garantido proteção ao emprego desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 

De acordo com o art. 392 da CLT, a empregada gestante tem direito à 

licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do 

salário, afirmando-se no art. 392-A da mesma lei que: “À empregada que adotar 

ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será 

concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei”. 

Ainda no § 5º do mesmo dispositivo: “A adoção ou guarda judicial conjunta 

ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou 

guardiães empregado ou empregada” e, por fim, o art. 392-C determina que: 

“Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que 

adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção” Em relação à licença 

maternidade e paternidade no mundo, destaca-se que:  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), três 
aspectos constituem a licença-maternidade ideal: pelo menos 14 
semanas de afastamento com remuneração não inferior a dois 
terços do salário, pagos através de seguro social ou fundos 
públicos. Não existe um padrão recomendado para a licença-
paternidade. De acordo com os dados mais recentes da 
organização, 51% dos países membros da OIT (são 185) 
atendem completamente às recomendações de licença-parental. 
O Brasil é um deles. Aqui, se a mãe for empregada, pode receber 
120 dias de licença. Nos casos de grupos pertencentes ao 
projeto Empresas Cidadãs, a licença pode ser estendida em 60 
dias, somando, então, 180 dias. Para os pais, a licença é de 5 
dias pela legislação e chega a 15 em Empresas Cidadãs. Mesmo 
de acordo com as normas estabelecidas pela OIT, o Brasil não é 
o país que oferece os períodos de licença mais longos. Os 
melhores estão na Europa Oriental. A Croácia é a líder com 410 
dias (mais de um ano) de licença. No Reino Unido, são 12 
meses, período parecido com o oferecido pela Noruega: 11 
meses. Já na Suécia, o benefício soma 240 dias. Na contramão, 
os países que oferecem as licenças mais curtas estão na África. 
São 56 dias no Sudão e 60 dias no Moçambique. Alguns países, 
como a Nigéria, Namíbia, Botsuana e Zâmbia oferecem 84 dias. 
Os Estados Unidos, na América do Norte, oferecem os mesmos 
84 dias, sem remuneração (GODOY, 2016, sem paginação). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art392
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_241698/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/WCMS_241698/lang--en/index.htm
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Não há negar-se que a legislação e a jurisprudência têm ampliado o 

conceito de licença maternidade, mas tal interpretação extensiva, por si só, não 

é capaz de garantir a equidade de gênero prevista na Constituição de 1988.  

 

 

6 DA LICENÇA PARENTAL  

 

No Brasil, infelizmente, não há nenhuma discussão legislativa em termos 

de concessão de licença parental em estágio avançado de votação, 

diferentemente do que ocorre na Suécia e nos Países Nórdicos (Cf. PINHEIRO, 

GALIZA, FONTOURA, 2009, p.856). Registre-se que ainda são pouquíssimos os 

países que conferem a mesma licença concedida às mães também aos pais.  

Em relação à realidade brasileira, um país de extensão continental, marcado por 

desigualdade social extrema, fica mais difícil, a princípio, a criação da mesma 

previsão da garantia de emprego da gestante ou mesmo do período de licença-

gestante para o pai.  

Contudo, quer parecer viável que pai e mãe possam ser beneficiados em 

conjunto, dividindo entre ambos, a depender da decisão do próprio casal por 

ingerência apenas da família. É imprescindível destacar que a despeito de a 

licença maternidade ser um direito da mulher ele é dotado de uma função social. 

Nesse sentido: 

É importante reforçar que a licença-maternidade se trata da 
garantia de um direito das mulheres: o direito ao exercício pleno 
da maternidade. Um direito que não diz respeito apenas à 
população feminina, mas a toda a sociedade. Ao dedicarem-se 
ao cuidado dos filhos em seus primeiros meses de vida, as 
mulheres estão não apenas exercendo esse direito, como 
também cumprindo com uma função social que beneficia toda a 
população. É, portanto, responsabilidade do Estado assegurar-
lhes esse direito. (PINHEIRO; GALIZA; FONTOURA, 2009, 
p.857). 

Independentemente da necessidade de uma alteração na legislação 

brasileira há que se considerar que a atuação coletiva dos entes sindicais - por 

meio da autonomia da vontade garantida no art.7°, inc. XXVI da Constituição 

Federal de 1988 – seria um instrumento hábil e fértil para alcançar a equidade 

de gênero nas relações de trabalho que se espera nos dias atuais. 
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Para Nascimento, a negociação coletiva vem crescendo em importância, 

tanto na seara interna, quanto internacional, como meio de solucionar conflitos, 

significando “a exteriorização da liberdade como valor supremo do indivíduo, 

tanto como cidadão quanto como produtor” (NASCIMENTO, 2005, p. 306). 

Nesse contexto, a negociação coletiva poderia ser um instrumento valioso para 

se garantir a implantação da licença parental. 

Considerando a proteção ao nascituro, tanto a licença, como a proteção ao 

emprego devem ser compreendidas em uma visão macrossistêmica. Desse 

modo, com relação à licença-maternidade, haja vista, por exemplo, que muitas 

mães não conseguem amamentar seus filhos com sua própria produção de leite 

por toda a licença, poderia ser decisão do casal o gozo integral do benefício por 

um dos pais ou a sua divisão entre ambos.  Da mesma forma em relação à 

proteção do emprego, caso não seja possível assegurar a garantia de emprego 

a ambos genitores, seria justo conferir à família o direito de optar pelo genitor 

que será beneficiário da proteção, já que a fonte de renda a ser preservada 

pode ser escolhida levando em consideração a maior delas. 

Anote-se no tocante à licença parental que: 

Curiosamente, pouco se explora o argumento de que tal poderia 
ser um interessante caminho para a reinvenção das relações 
familiares contemporâneas, até de modo a preservá-las.  Antes, 
a dependência econômica da esposa ao marido era um dos 
elementos indicados como necessários à estabilidade familiar.  O 
forte ingresso das mulheres no mercado de trabalho 
desconstituiu esse vínculo em razão da germinal  emancipação  
financeira  feminina (OPPENHEIMER, 1994).  Não alterou, 
porém, suficientemente os papéis familiares de homens e 
mulheres. (MATOS; OLIVEIRA; KOSTIN; NATIVIDADE, 2016, p. 
359). 

Assim, verifica-se que a força trazida pela Reforma Trabalhista aos 

acordos e convenções coletivas – artigo 611-A CLT - deve ser aproveitada à 

melhoria social, tratando-se de meio adequado e eficaz para, entre outros 

benefícios, estabelecer a licença parental, ao menos enquanto não tenhamos 

previsão legal. Não se trata aqui  de uma possível redução de direitos já 

assegurados por lei. Pelo contrário, a divisão da licença e proteção ao emprego 

entre os genitores, mediante decisão da própria família, tratar-se-ia de medida 

mais equânime, realizando no plano material medida real de equidade de 

gênero nas relações de trabalho. Nesse sentido tem-se que: 
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A previsão de licenças compartilhadas representa uma ação 
proativa do Estado na garantia da aplicação do mesmo dever e 
do mesmo direito de cuidado com os filhos a mães e pais. Tal 
perspectiva contribui para a reconstrução de valores e 
expectativas relacionadas ao papel de homens e mulheres na 
sociedade e no âmbito da família. PINHEIRO, GALIZA, 
FONTOURA, 2009, p.857). 

A adoção da licença parental além de ser dotada de um caráter simbólico 

ao concretizar o caráter social da maternidade, possibilita uma maior 

participação da mulher no mercado do trabalho.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Não obstante todo o arcabouço jurídico-legislativo internacional e interno 

em torno da igualdade, a realidade é que o declarado princípio fundamental da 

igualdade no trabalho ainda não adquiriu no plano material, para todas as 

mulheres no mercado de trabalho, o significado formal a ele conferido, a 

despeito de todo o avanço alcançado, conforme Porto (2009, p.244).  

Desse modo, tem-se que a previsão de uma licença e garantia de emprego 

parental, em substituição às licenças maternidade e paternidade, bem como 

garantia de emprego à gestante, hoje previstas, revela-se mais adequada à 

consecução real da propalada igualdade no âmbito das relações de trabalho.  

A adoção da licença parental teria o poder de diminuir a discriminação 

direcionada à mulher no mercado de trabalho, além de concorrer para a 

melhoria de outros fatores, tais como, corresponsabilidade parental, 

estreitamento do vínculo afetivo entre pais e filhos, maior engajamento do pai na 

vida familiar, evolução cultural etc, e atenderia melhor o desiderato por uma 

sociedade mais justa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (também conhecida 

como Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) - Lei n.º 13.146/2015), em vigor 

desde janeiro de 2016, representa um marco no ordenamento jurídico pátrio, 

garantindo o acesso à educação, ao trabalho e à saúde, facilitando a prática dos 

atos da vida civil e prevendo punições a serem aplicadas a atitudes 

discriminatórias dirigidas às pessoas com deficiência.  

Apesar do intuito louvável em garantir a dignidade da pessoa humana e a 

inserção de indivíduos com limitações de ordem física, mental, intelectual e 

sensorial, a Lei Brasileira de Inclusão acabou, em determinados pontos, por tornar 

vulneráveis alguns daqueles aos quais visa a proteger, afetando especialmente 

as pessoas com deficiência intelectual. 

É fato que a deficiência, independentemente de sua natureza, deve ser vista 

como consequência de um impedimento que, em interação com barreiras, pode 

levar a uma obstrução da participação do indivíduo em sociedade, sem que lhe 

seja atribuído um juízo prévio de incapacidade. A regra é a presunção de 

capacidade.  

 
1 Pós-Doutora em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha(2018). Doutora em Direito das Relações Sociais 

(2004) e Mestre (2001), na subárea de Direito Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduada em Direito pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (1995). Atualmente é professora titular da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo 

e professora concursada da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professora convidada no curso de Pós Graduação em 

Direito Civil Lato Sensu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Supervisora acadêmica no curso de Pós Gradação Lato sensu 
em Direito de Família e Sucessões da Escola Brasileira de Direito (EBRADI). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em  

Direito de Família, atuando principalmente nos seguintes temas: a família e sua função social, regime de bens, guarda dos filhos, 

casamento e homossexualidade. Em Direitos Humanos, tem atuado na temática da educação inclusiva e refugiados.  
2 Advogada. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Trabalho. 
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Contudo, não se pode olvidar que a deficiência intelectual, por afetar o 

funcionamento cognitivo, pode limitar a capacidade para a prática dos atos da 

vida civil por alguns sujeitos. Inconteste que o legislador deve se atentar a este 

fato, buscando a efetiva proteção daqueles que têm a livre manifestação da 

vontade prejudicada pelo discernimento reduzido, sob pena de, pela excessiva e 

suposta salvaguarda, acabar por desampará-las, expondo-as à vulnerabilidade. 

Alguns dos dispositivos incorporados à Lei Brasileira de Inclusão, no 

entanto, são passíveis de desempenhar o papel inverso daquele que deveriam - 

isto é, fornecer o suporte necessário para resguardar os direitos e a dignidade do 

ser humano, independentemente da deficiência -, eis que esta lei acaba por 

ignorar fatores de suma importância para aferição, nos casos concretos, da real 

autonomia das pessoas com deficiência intelectual, especialmente no que se 

refere à capacidade matrimonial.  

Afeta-se, sobretudo, a capacidade matrimonial, dado que, por ser um ato 

jurídico, para que seja adequadamente firmado, o casamento demanda que os 

nubentes possuam plena capacidade de fato para contraí-lo. Por óbvio, não há 

que se falar em matrimônio – ato solene e de suma importância, face às suas 

implicações - se não houver discernimento completo.  

Destarte, confere-se, ao presente artigo, a responsabilidade de estudar as 

implicações da Lei n.º 13.146/2015, especialmente no que se refere à capacidade 

matrimonial.  

Para tanto, a princípio, serão expostos o conceito e as espécies de 

deficiência, bem como o estudo da pessoa com deficiência intelectual. Deste 

modo, busca-se evidenciar que é possível a existência de eventual situação de 

fragilidade em determinados casos.  

Em um segundo momento, será elaborada uma exposição dos marcos legais 

referentes à pessoa com deficiência intelectual, nos âmbitos internacional e 

nacional, a fim de que se compreenda de que modo fora historicamente tratada 

sob a óptica legislativa, e como o é atualmente, incluindo-se a exposição do 

sistema das incapacidades presente no ordenamento jurídico brasileiro.  

Posteriormente, evidenciar-se-ão as principais incongruências da Lei nº 

13.146/2015 em relação à capacidade matrimonial, de maneira a confrontar seus 

dispositivos mais relevantes com a real situação que deve ser considerada no que 
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toca às pessoas com deficiência intelectual, conforme o histórico legislativo 

internacional e nacional e as noções que norteiam e servem de esteio à sua 

proteção, de acordo com o estudo oportunamente delineado. Como enfoque 

específico, serão estudados os efeitos ocasionados pela lei em comento às 

pessoas com deficiência intelectual no que se refere ao matrimônio. Com efeito, 

há de se entender se a incidência da nova base normativa introduzida pela Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência respeita, mormente, os 

objetivos aos quais ela própria se destina.  

Assim, elaborada a pesquisa científica, busca-se a conclusão a respeito do 

papel, de fato, desempenhado pela Lei Brasileira de Inclusão, sobretudo no 

Direito de Família, e da contradição que carrega em relação aos seus próprios 

propósitos.  

 

 

2 DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

2.1 Noções introdutórias 

A princípio, imperioso se faz trazer à exposição o conceito de deficiência 

disposto no ordenamento jurídico pátrio, bem como as diversas características 

que se enquadram nesta definição. 

Busca-se, assim, direcionar o estudo sobre os efeitos negativos provocados 

especialmente pela Lei Brasileira de Inclusão (também conhecida como Estatuto 

da Pessoa com Deficiência - Lei n.º 13.146/2015) às pessoas com deficiência 

intelectual, sob a perspectiva do Direito de Família, e as possíveis soluções ao 

problema delineado. 

 

2.2. Definição de deficiência 

Somente no final do século XX, o conceito de deficiência foi enfrentado pelo 

legislador pátrio. Como destaca Sandro Nahmias Melo,  

A própria Lei n. 7.853/89 que dispôs sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, a integração social destas, bem como 
sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa 
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Portadora de Deficiência, não teceu qualquer definição sobre o 
seu público alvo3. 

No plano internacional, destaca-se, como um dos primeiros diplomas a 

prever o conceito de deficiência, a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes de 1975, promulgada pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU). Em seu item 1, assim preconiza: 

O termo "pessoas deficientes" refere-se a qualquer pessoa 
incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as 
necessidades de uma vida individual ou social normal, em 
decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas 
capacidades físicas ou mentais.  

Por sua vez, o Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, da 

ONU, de 1982, em seu item 6, elucida que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define deficiência e estabelece sua distinção em relação à incapacidade e 

à invalidez:  

a) Deficiência: Toda perda ou anomalia de uma estrutura ou 
função psicológica, fisiológica ou anatômica;  
b) Incapacidade: Toda restrição ou ausência (devido a uma 
deficiência), para realizar uma atividade de forma ou dentro dos 
parâmetros considerados normais para um ser humano;  
c) Invalidez: Um situação desvantajosa para um determinado 
indivíduo, em consequência de uma deficiência ou de uma 
incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma função 
normal no seu caso (levando-se em conta a idade, o sexo e fatores 
sociais e culturais)4. 

 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 1999, expõe que 

o termo “deficiência” consiste em uma “restrição física, mental ou sensorial, de 

natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou 

mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 

econômico e social”. 

No Brasil, o principal conceito inicial atribuído à pessoa com deficiência 

nasceu com o Decreto n.º 914, de 6 de setembro de 1993, que, em seu artigo 3º, 

dispôs que esta apresenta “em caráter permanente, perdas ou anormalidades de 

sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 

 
3 MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência : o princípio constitucional da igualdade – 
ação afirmativa. São Paulo: LTr, 2004, p. 50. 

4Note-se que deficiência, incapacidade e invalidez são termos que não se confundem. 
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incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano”. 

Por sua vez, a redação original da Lei n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 

conceituava a pessoa com deficiência como incapaz: “Art. 20. [...] § 2º Para 

efeitos de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela 

incapacitada para o trabalho e para a vida independente.” 

Tal dispositivo sofreu alteração pela Lei n.º 12.435, de 06 de julho de 2011, 

que manteve a relação entre deficiência e incapacidade:  

Art. 20. [...] § 2º Para efeitos de concessão deste benefício, 
considera-se: [...] II – impedimentos de longo prazo: aqueles que 
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e 
para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.  

Posteriormente, amadurecido o conceito de pessoa com deficiência, 

tendente a afastar a relação entre a deficiência e a incapacidade, sobreveio a 

revogação deste dispositivo pela Lei n.º 12.470, de 31 de agosto de 2011. 

Por seu turno, com o Decreto n.º 3.298/1999 (alterado pelo Decreto n.º 

5.296/04), em regulamentação à Lei n.º 7.853/1989 (Política Nacional para 

integração da pessoa com deficiência), surgiram critérios mais específicos sobre 

o tema, considerando, no inciso I de seu artigo 3º, a deficiência como sendo “toda 

perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano”, ao passo em que a 

incapacidade é descrita como 

uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou 
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência 
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-
estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 
exercida (art. 3º, III, Decreto 3.298 de 1999). 

Entretanto, conferindo novo sentido à definição de pessoa com deficiência, 

surgiu a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

promulgada pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, consistindo no 

primeiro tratado internacional de direitos humanos aprovado nos termos do artigo 

5º, § 3º, da Constituição Federal, e ostentando, portanto, status de emenda 

constitucional.  
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Segundo o artigo 1º da citada Convenção,  

as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas.5 

Da leitura do referido artigo, depreende-se que a deficiência está 

diretamente ligada à relação do ser humano com meio no qual está inserido, o 

qual impõe barreiras e limitações a pessoas que possuem determinadas 

características físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, impedindo ou 

dificultando sua plena participação em sociedade. 

O conceito de pessoa com deficiência incorporado pela referida Convenção 

tem relevância à medida em que incorpora o aspecto social a essa definição: 

[...] além dos aspectos físicos, sensoriais, intelectuais e mentais, 
(incorpora) a conjuntura social e cultural em que o cidadão com 
deficiência está inserido, vendo nestas o principal fator de 
cerceamento dos direitos humanos que lhe são inerentes6. 

Do exposto, a definição de “pessoa com deficiência” que prevalece 

atualmente é aquela prevista na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão, estando baseada, em especial, 

em aspectos sociais e culturais, isto é, na relação do sujeito com o meio no qual 

está inserido7. 

 

2.3. Espécies de deficiência 

No ordenamento jurídico brasileiro, com a ratificação da Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e com o advento da Lei n.º 13.146/2015, 

enquanto o novo conceito de pessoa com deficiência, atrelado ao modelo social, 

não for regulamentado, “as categorias dispostas no Decreto n.º 5.296/2004, que 

 
5 Grifo nosso. Igual definição é disposta no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão.  

6 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. A ONU e o seu conceito revolucionário de pessoa com deficiência . In: LTr: Revista 
Legislação do Trabalho, v. 72. n. 3, p. 263. São Paulo, mar. 2008. 

7 Essa mudança de definição decorre da evolução do modelo biomédico para o social. Neste sentido: “O modelo médico 

condiciona a pessoa com deficiência a buscar uma normalidade, para participar diretamente da sociedade e provar de 
relacionamentos sociais sadios. A Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência mudando isso traz ao mundo 

jurídico um modelo social da deficiência. Diniz (2009, p. 66) explica que 'O conceito de deficiência segundo a Convenção não 

deve ignorar os impedimentos e suas expressões, mas não se resume a sua catalogação.' Portanto a deficiência não está restrita 
mais a catalogação, ou seja, um rol taxativo de doenças que caracterizariam a pessoa com deficiência. Nesse aspecto o modelo 

social vem quebrar a centralização da pessoa com deficiência na função médica de reabilitação social e denunciar a opressão a 

essa minoria populacional.” ALONSO, Ricardo Pinha; DANTAS, Lucas Emanuel Ricci. Direitos Humanos e Fundamentais da 

Pessoa com Deficiência: A Superação De Uma Condição Deficiente. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7b7324f8841c5f9a. Acesso em: mai., 2019. 
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não foi revogado, continuam valendo, naquilo que não restringir direitos”.8 Assim, 

conceitos do Decreto n.º 5.296/2004 ainda prevalecem, embora anteriores à Lei 

Brasileira de Inclusão e à Convenção. 

Consoante o artigo 5º, § 1º, I, do Decreto n.º 5.296/2004, a deficiência pode 

ser de natureza física, auditiva, visual, mental ou múltipla. 

A deficiência física pode ser considerada como sendo aquela que apresenta 

uma alteração em um ou mais segmentos do corpo, levando ao comprometimento 

da função física, conforme o artigo 5º, § 1º, I, “a”, do Decreto n.º 5.296/2004. Para 

Sandro Nahmias Melo, “a deficiência física refere-se ao comprometimento do 

aparelho locomotor que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema 

muscular e o sistema nervoso”9. 

Por sua vez, a deficiência auditiva consiste na perda bilateral, parcial ou 

total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, de acordo com o artigo 5º, § 1º, I, 

“b”, do Decreto acima referido. 

A deficiência visual é, para o artigo 5º, § 1º, I, “c”, do Decreto n.º 5.296/2004, 

a cegueira; a baixa visão; “os casos nos quais a somatória da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º”; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer dessas condições, segundo os critérios clínicos expostos no 

mencionado dispositivo. 

Já a deficiência intelectual é descrita pelo artigo 5º, § 1º, alínea “d” , do 

Decreto n.º 5.296/2004, como sendo o “funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas”, tais 

como a comunicação; o cuidado pessoal; as habilidades sociais; a utilização dos 

recursos da comunidade; a saúde e segurança; as habilidades acadêmicas; o 

lazer; e o trabalho. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), da 

American Psychiatric Association, também faz referência à deficiência intelectual 

 
8 FEMINELLA, Anna Paula; LOPES, Laís de Figueirêdo. Do direito à vida / Do direito à habilitação e à reabilitação . In: Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Comentada. Joyce Marquezin Setubal, Regiane Alves Costa Fayan (orgs.). 

Campinas: Fundação FEAC, 2016, p. 17. 

9 MELO, Sandro Nahmias. O direito ao trabalho da pessoa portadora de deficiência : o princípio constitucional da igualdade – 
ação afirmativa. São Paulo: LTr, 2004, p. 60. 
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sob o aspecto clínico, definindo-a como sendo “um transtorno com início no 

período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais 

quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático”.  Entretanto, de 

certo modo, aproxima essa definição do modelo social, ao dispor que “os vários 

níveis de gravidade são definidos com base no funcionamento adaptativo, e não 

em escores de QI, uma vez que é o funcionamento adaptativo que determina o 

nível de apoio necessário”10. 

Por sua vez, a Associação Americana de Deficiência Intelectual e de 

Desenvolvimento (AAIDD), na 11ª edição do Manual Intellectual Disability: 

Definition, Classification, and Systems of Supports, incorporou o termo 

“deficiência intelectual”, sendo este considerado mais adequado “[...] para referir-

se ao funcionamento do intelecto (especificamente) e não ao funcionamento da 

mente como um todo […]”11; nesse diapasão, “[...] atualmente, quanto ao nome 

da condição, há uma tendência mundial (brasileira também) de se usar o termo 

deficiência intelectual”12. Sendo assim, saliente-se, por oportuno, que se adota 

como mais apropriada a denominação “deficiência intelectual” em detrimento de 

“deficiência mental”, com vistas a fazer referência à função intelectual do 

indivíduo, e não à sua mente em geral, bem como a afastar eventual confusão 

com “doença mental”, dada a aproximação terminológica. 

A deficiência intelectual não consiste em um transtorno médico, nem em um 

transtorno mental, 

[…] embora possa ser codificada em uma classificação médica das 
doenças ou em uma classificação de transtornos mentais. 
Também não é uma condição estática e permanente. Refere-se a 
um estado particular de funcionamento que começa na infância, é 
multidimensional e é afetado positivamente pelos apoios 
individualizados (AAMR, 2006)13.  

Referido funcionamento multidimensional abrange um quadro conceitual que  

[…] contempla três componentes: dimensões, suportes e dinâmica 
natural do funcionamento humano (…). Segundo a AAIDD (2012), 

 
10 Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. In: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Trad.: Maria 

Inês Corrêa Nascimento. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014, p. 33. 
11 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado – CAPE. Deficiência intelectual: realidade e 

ação. Organização: Maria Amélia Almeida. São Paulo, 2012, p. 36. Disponível em: 

http://cape.edunet.sp.gov.br/textos/textos/Livro%20DI.pdf. Acesso em: Dez. 2018.  
12 SASSAKI, Romeu Kazumi. Atualizações semânticas na inclusão de pessoas: Deficiência mental ou intelectual? Doença  ou 

transtorno mental? In: Revista Nacional de Reabilitação, ano IX, n. 43, mar./abr. 2005, p. 9-10. Disponível em: 

http://www.pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/Artigo_-_Deficiencia_mental_ou_intelectual.pdf. Acesso em: Mai. 2019.  
13 GARGHETTI, Francine Cristine; MEDEIROS, José Gonçalves; NUERNBERG, Adriano Henrique. Breve História da 

Deficiência Intelectual. In: Revista Electrónica de Investigación y Docencia  (REID), n. 10, Julho, 2013, p. 101-116. 
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essas dimensões compreendem: comportamento adaptativo - 
habilidades conceituais, sociais, práticas no aprendizado e nas 
atividades de vida diária; saúde - estados mental, físico e o bem-
estar social; participação - a interação do indivíduo nos diferentes 
ambientes, como casa, trabalho, escola, lazer e em atividades 
culturais; contexto - condições as quais os sujeitos vivem, como 
os fatores ambientais e pessoais; suportes - recursos e estratégias 
que promovem o desenvolvimento, aprendizagem, interesses e 
bem-estar das pessoas para melhorar o funcionamento individual; 
funcionamento humano - engloba todas as atividades diárias, além 
da estrutura e do funcionamento do corpo, atividades pessoais e 
participação14. 

Com efeito, tem-se que referida deficiência atinge o funcionamento 

intelectual do sujeito, que não possui pleno discernimento para a prática de 

determinadas habilidades adaptativas, incluindo-se, dentre estas, a prática dos 

atos da vida civil15. 

 

2.4. Da pessoa com deficiência intelectual 

Conforme se observa, o indivíduo com deficiência intelectual apresenta um 

déficit cognitivo em comparação àquele que não se encontra exposto a esse tipo 

de deficiência, podendo se deparar com barreiras nas relações em sociedade.  

O inciso IV do artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão define barreiras como 

sendo qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 

exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança. 

Ainda, conforme o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, as pessoas com 

deficiência têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, com interação com uma ou mais barreiras, 

 
14 REDIG, Annie Gomes. Inserção Profissional de Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual. 1ª ed. Curitiba: Appris, 
2016, p. 38-40. 

15 “Algumas pessoas com déficit de inteligência não conseguem ler e escrever ou lidar com dinheiro. Outras não percebem 

situações que as colocam em perigo. Outras não entendem que certos comportamentos só são permitidos dentro de casa, e não em 
público. Em muitos casos, elas até conseguem aprender tudo isso, mas com orientadores bastante dedicados e de forma bem 

lenta”. WESTIN, Ricardo. Lei facilita casamento de pessoas com deficiência intelectual. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/02/lei-facilita-casamento-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual. Acesso 
em: Nov. 2018.  
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podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas. 

Cumpre notar que a deficiência não se confunde com a incapacidade. Esta, 

de acordo com a definição atribuída pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

se afigura a “restrição ou ausência (devido a uma deficiência), para realizar uma 

atividade de forma ou dentro dos parâmetros considerados normais para um ser 

humano”16. 

Para Romeu Sassaki, incapacidade é  

[...] um estado negativo de funcionamento da pessoa, resultante 
do ambiente humano e físico inadequado ou inacessível, e não um 
tipo de condição. Exemplos: a incapacidade de uma pessoa cega 
para ler textos que não estejam em braile, a incapacidade de uma 
pessoa com baixa visão para ler textos impressos em letras 
miúdas, a incapacidade de uma pessoa em cadeira de rodas para 
subir degraus, a incapacidade de uma pessoa com deficiência 
intelectual para entender explicações conceituais, a incapacidade 
de uma pessoa surda para captar ruídos e falas. Configura-se, 
assim, a situação de desvantagem imposta às pessoas com 
deficiência através daqueles fatores ambientais que não 
constituem barreiras para as pessoas sem deficiência.17 

De acordo com o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde,  

[…] a incapacidade é resultante da interação entre a disfunção 
apresentada pelo indivíduo (seja orgânica e/ou da estrutura do 
corpo), a limitação de suas atividades e a restrição na participação 
social, e dos fatores ambientais que podem atuar como 
facilitadores ou barreiras para o desempenho dessas atividades e 
da participação18. 

Do exposto, extrai-se que, embora incapacidade e deficiência sejam 

distintas, aquela poderá decorrer desta, uma vez que a deficiência se caracteriza 

quando a interação dos impedimentos com as barreiras existentes é hábil a 

promover obstrução – isto é, incapacidade - da participação plena e efetiva da 

pessoa em sociedade em igualdade de condições com os demais. 

 
16 Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, da ONU, de 1982, em seu item 6, elucida que a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) define deficiência e estabelece sua distinção em relação à incapacidade e à invalidez.  

17 Grifo nosso. SASSAKI, Romeu Kazumi. Atualizações semânticas na inclusão de pessoas: deficiência mental ou intelectual? 
Doença ou transtorno mental? In: Revista nacional de reabilitação, ano IX, n. 43, mar./abr. 2005, p. 9-10. Disponível em: 

http://www.pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/Artigo_-_Deficiencia_mental_ou_intelectual.pdf. Acesso em: Mai. 2019.  

18 BUCHALLA, Cassia Maria; FARIAS, Norma. A classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde da 

organização mundial da saúde: Conceitos, Usos e Perspectivas. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbepid/v8n2/11.pdf. 

Acesso em: Jul. 2019.  
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Decerto, quanto à deficiência intelectual, esta tende a expor o sujeito a uma 

situação de vulnerabilidade maior quando se trata da capacidade de fato para a 

prática dos atos da vida civil, já que, para tanto, exige-se discernimento completo, 

“que é critério, prudência, juízo, tino, inteligência, e sob o prisma jurídico, a 

aptidão que tem a pessoa de distinguir o lícito do ilícito, o conveniente do 

prejudicial”19. 

A pessoa com deficiência intelectual, deste modo, pode se encontrar diante 

de uma barreira quando da prática desses atos – considerando-se, como visto, a 

interferência em seu funcionamento intelectual – e, assim ocorrendo, sua 

capacidade civil plena restará prejudicada. 

Destarte, considerando em cada caso a existência de deficiência intelectual 

e, eventualmente, a incapacidade derivada da interação com as barreiras, cabe, 

sobretudo, ao Estado promover políticas e editar leis efetivas com a cautela de 

garantir uma verdadeira inclusão das pessoas com deficiência, a partir de critérios 

específicos, afastando-se de presunções genéricas e indiscriminadas. 

 

 

3. MARCOS JURÍDICOS SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

 

Antes de se tratar das inconsistências da Lei n.º 13.146/2015, cumpre fazer 

destaque aos principais marcos jurídicos sobre as pessoas com deficiência 

intelectual nos planos internacional e nacional. 

Um desses destaques é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, dado o anseio pela 

necessidade de defesa dos direitos humanos20. Embora não tenha feito menção 

específica às pessoas com deficiência – ou a expressão equivalente –, tal 

 
19 DINIZ, Maria Helena. A Nova Teoria das Incapacidades. In: Revista Thesis Juris – RTJ, São Paulo, V. 5, N.2, p. 263-288, 
mai.-ago. 2016. 

20 “De fato, a humanidade buscava uma forma de reconhecer-se como tal depois do terror dos campos de concentração nazistas, 

onde milhões de seres humanos foram cruelmente assassinados em nome da intolerância racial. […]. A guerra havia mostrado o 
fracasso da Liga das Nações, entidade concebida ao término do primeiro conflito mundial para manter a paz e a segurança no 

planeta e estimular a cooperação internacional, objetivos básicos também assumidos pela ONU, ao lado da defesa dos direitos 

humanos.” SIMON, Pedro. Declaração Universal dos Direitos Humanos: Ideal de Justiça, Caminho da Paz. Brasília: Senado 
Federal, 2008, p. 11. 
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instrumento consolidou o direito à dignidade da pessoa humana, a proteção à 

igualdade em dignidade e direitos entre os seres humanos e a vedação de 

quaisquer formas de discriminação; assim, dele se originaram outras declarações 

voltadas à salvaguarda dessas pessoas. 

Ao passo em que referida Declaração ressaltou os princípios consagrados 

na Carta das Nações Unidas de 1945, é possível afirmar que os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade e da autonomia figuram como 

alicerces da defesa dos direitos das pessoas com deficiência no plano 

internacional, sendo certo que qualquer pessoa faz jus aos direitos e liberdades 

reconhecidos, sem imposição de qualquer forma de discriminação.21 

Nessa toada,  

[…] surgiram várias declarações oriundas da Declaração Universal 
de Direitos Humanos […], neste aspecto a pessoa com deficiência 
começou a ser protegida pela Declaração dos Direitos do 
Deficiente Mental em 1971, Declaração dos Direitos das Pessoas 
Deficientes em 1975, a Convenção 159/83 da OIT e a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mais 
recentemente em 2006. (Piovesan, 2010, p. 356)22. 

Em 1971, portanto, foi aprovada, pela Assembleia Geral da ONU, a 

Declaração de Direitos do Deficiente Mental. Desta Declaração, cumpre salientar 

os seguintes itens: 

1. O deficiente mental deve gozar, na medida do possível, dos 
mesmos direitos que todos os outros seres humanos. (…). 4. 
Quando tal for possível, o deficiente mental deve viver no seio 
de sua família, ou numa instituição que a substitua, e deve poder 
participar em diversos tipos de vida comunitária. A instituição onde 
viver deverá beneficiar de processo normal e legal que tenha em 
consideração o seu grau de responsabilidade em relação às 
suas faculdades mentais. (…). 7. Se, em virtude da gravidade da 
sua deficiência, certos deficientes mentais não puderem gozar 
livremente os seus direitos, ou se impuser uma limitação ou até a 
supressão desses mesmos direitos, o processo legal utilizado para 
essa limitação ou supressão deverá preservá-los legalmente 
contra toda e qualquer forma de abuso. Esse processo deverá 
basear-se numa avaliação das suas capacidades sociais feita 

 
21 Nesse sentido, o item “a” do preâmbulo do Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assim expressa: “a) Relembrando os 
princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor inerentes e os direitos iguais e 

inalienáveis de todos os membros da família humana como o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo […].” 

22 ALONSO, Ricardo Pinha; DANTAS, Lucas Emanuel Ricci. Direitos humanos e fundamentais da pessoa com deficiência: a 
superação de uma condição deficiente. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7b7324f8841c5f9a. 

Acesso em: Maio, 2019.  
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por peritos qualificados. Essa limitação ou supressão de direitos 
deverá compreender o direito de recurso a instâncias superiores23. 

No ano de 1982, foi promovido o Programa de Ação Mundial para as 

Pessoas com Deficiência, a fim de promover medidas para prevenir a deficiência, 

possibilitar a reabilitação dos indivíduos e atingir os ideais de igualdade e da 

participação plena das pessoas com deficiência em sociedade. 

Em seu item 7, o supracitado Programa prevê que a incapacidade decorre 

da relação entre pessoas e o ambiente, carregando a noção de deficiência 

atrelada a fatores sociais, considerando-a como sendo “[...] a perda, ou a 

limitação, das oportunidades de participar da vida em igualdade de condições 

com os demais”. 

O Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência ainda prevê, 

em seu item 85, que as pessoas com deficiência deverão ser consultadas no 

desenvolvimento e na execução do Programa de Ação Mundial, de modo a 

representar seus interesses. Neste ponto, o mesmo item prevê que, para tanto, 

“[...] esforços especiais devem ser envidados para se fazer com que as pessoas 

portadoras de deficiência mental tenham participação no processo”, 

reconhecendo a necessidade de uma atenção específica a essa espécie de 

deficiência para que se possibilite a efetiva inclusão do indivíduo em qualquer 

situação. 

Como se observa, os marcos jurídicos de âmbito internacional 

estabeleceram critérios específicos no tratamento das deficiências, não sob o 

prisma discriminatório, mas sim com o fito de, ao levar em consideração o grau 

de interferência no funcionamento cognitivo, no caso das pessoas com deficiência 

intelectual, garantir-lhes o efetivo gozo de seus direitos e de possibilitar-lhes a 

adequada forma de inclusão no processo de desenvolvimento de programas 

voltados ao resguardo de seus interesses, a exemplo do que prevê o Programa 

de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência de 1982. 

A Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, com status de 

norma constitucional no ordenamento jurídico pátrio, tem destaque no artigo 12.3, 

o qual preconiza que “os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para 

 
23 Grifo nosso. 
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prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no 

exercício de sua capacidade legal”.  

Ainda, o artigo 12.4 assim estabelece: 

Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal incluam salvaguardas 
apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade 
com o direito internacional dos direitos humanos. Essas 
salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício 
da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as 
preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de 
interesses e de influência indevida, sejam proporcionais e 
apropriadas às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo 
período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular 
por uma autoridade ou órgão judiciário competente, independente 
e imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em que 
tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa. 

Por certo, a conduta do Estado que consista na adoção de critérios 

específicos de diferenciação ou preferência, visando à integração social ou o 

desenvolvimento pessoal das pessoas com deficiência, não há de se considerar 

discriminatória, eis que não busca impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 

exercício de direitos humanos e de liberdades fundamentais, mas sim assegurar 

a contento o reconhecimento, gozo ou exercício destes24. 

Nesse sentido, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu 

artigo 227, § 1º, inciso II, que o Estado deverá promover programas de assistência 

integral à saúde da criança e do adolescente, sendo admitida a participação de 

entidades não governamentais, obedecendo preceitos específicos, em especial a  

[…] criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como de integração social do 
adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 
obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

 
24 De acordo com a Convenção Interamericana de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as PCDs – OEA 

(1999): “2. Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência: a) o termo 'discriminação contra as pessoas portadoras de 
deficiência' significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência 

de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 

reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades 
fundamentais. b) Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado Parte para promover a 

integração social ou o desenvolvimento pessoal  dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não 

limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou 

preferência. Nos casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, quando for necessária e apropriada 

para o seu bem-estar, esta não constituirá discriminação.” Grifo nosso. 
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Observa-se que a Constituição Federal de 1988, buscando a inclusão da 

pessoa com deficiência, adotou critérios de diferenciação ou preferência para 

possibilitar o alcance da igualdade material, sem ignorar o objetivo fundamental 

da República de promover o bem de todos sem qualquer preconceito (artigo 3º, 

IV, da Constituição Federal) e sem se afastar dos princípios que também 

nortearam a proteção internacional dessas pessoas, quais sejam, da dignidade 

da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal) e da igualdade (artigo 

5º, caput e inciso I, da Constituição Federal). 

Ainda quanto ao ordenamento jurídico pátrio, cumpre observar que o Código 

Civil de 1916, em seu artigo 5º, incisos II e III, conferiu, aos “loucos de todo o 

gênero” e aos “surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade”, a 

incapacidade absoluta para o exercício pessoal dos atos da vida civil, por não 

poderem expressar sua vontade individualmente. 

Por sua vez, o Código Civil de 2002, em seu artigo 3º, mitigou a 

denominação discriminatória atribuída às pessoas com deficiência e trouxe a 

previsão de incapacidade absoluta das pessoas que, “por enfermidade ou 

deficiência mental, não tenham o necessário discernimento” para a prática dos 

atos da vida civil, e, ainda, daquelas que, “por causa transitória, não puderem 

exprimir sua vontade”. 

Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, restou implementado um novo 

sistema relativo à teoria das incapacidades. 

 

 

4. INCONSISTÊNCIAS DA LEI N.º 13.146/2015 

 

4.1. Noções introdutórias 

Consoante abordado oportunamente, a Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão dispõem, em 

seus artigos 1º e 2º, respectivamente, sobre a definição de deficiência atrelada 

ao aspecto social. 

Observa-se que o referido conceito disposto na Convenção e repetido pela 

Lei n.º 13.146/2015, traz uma ideia clara de que a pessoa com deficiência possui 
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um ou mais impedimentos a longo prazo, os quais podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade. 

Com efeito, como permite compreender o texto da lei, há de se considerar 

que não se ignora o fato de que, eventualmente, a pessoa com deficiência, uma 

vez inserta em sociedade, poderá apresentar incapacidade de fato para a prática 

de certos atos, como os da vida civil, já que existe a possibilidade de obstrução 

de sua participação no corpo social. 

Ora, assim ocorrendo, é certo que a pessoa com deficiência, nestas 

condições, poderia não ostentar capacidade plena para exprimir sua vontade, 

implicando sua incapacidade de fato ou de exercício. 

Nada obstante, o artigo 6º da Lei Brasileira de Inclusão prevê que a 

deficiência não influencia na capacidade civil plena da pessoa, inclusive, dentre 

outros, para o casamento e constituição da união estável; para a conservação de 

sua fertilidade; para o exercício de direitos sexuais e reprodutivos; do direito de 

decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 

reprodução e planejamento familiar; do direito à família e à convivência familiar e 

comunitária; e do direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante 

ou adotando. 

Tal previsão implicou a revogação dos incisos do artigo 3º do Código Civil, 

passando a considerar como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 

anos, excluindo os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenham o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil.  

Também restou alterado o artigo 4º do Código Civil, passando a prever como 

relativamente incapazes os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito 

anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; os pródigos; e aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os quais, 

na redação originária do Código Civil, eram considerados absolutamente 

incapazes. 

Destarte, presume-se a capacidade civil plena da pessoa, incluindo, 

portanto, a capacidade de direito (gozo) e a capacidade de fato (exercício).  

Isto posto, a Lei n.º 13.146/2015 aparenta ter implicado uma verdadeira 

incongruência com a realidade, sobretudo no que atine às pessoas com 

deficiência intelectual. 
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O Estatuto dispõe, com acerto, em seu artigo 84, que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. Esta capacidade legal é 

composta por duas dimensões:  

[…] uma estática, que corresponde à capacidade de ter direitos ou 
de ser titular de direitos; e uma dinâmica, que consiste na 
capacidade de exercício desses direitos. O elemento estático 
decorre da própria personalidade jurídica. No entanto, é o 
elemento dinâmico que permite a todas as pessoas, com ou sem 
deficiência, colocar em prática seus direitos25. 

A ficção jurídica criada pela Lei Brasileira de Inclusão, no sentido de que 

toda pessoa com deficiência é plenamente capaz para a prática dos atos da vida 

civil, é preocupante, principalmente ao ser somada ao fato de que as barreiras a 

que podem ser expostos os indivíduos com deficiência intelectual são ignoradas 

pelo Estatuto, não havendo previsão de um instrumento adequado para que elas 

sejam efetivamente superadas e para que se possibilite o exercício da capacidade 

legal em condições de igualdade, especialmente no tocante à capacidade 

matrimonial. Assim, embora a lei preveja ser assegurado o direito ao exercício da 

capacidade legal, não dispõe de meios para efetivá-lo sob seu aspecto dinâmico, 

podendo esta disposição se tornar inócua - ao menos quando da celebração do 

casamento, como se verá. 

Por óbvio, a deficiência, independentemente de sua natureza, deve ser vista 

como uma característica decorrente da relação com o meio, sem que seja 

atribuído, ao indivíduo, um juízo prévio de incapacidade, eis que a regra é a 

presunção de capacidade. A deficiência e a incapacidade não caminham 

necessariamente juntas, pois uma se encontra em plano distinto da outra26; 

porém, é cediço que a deficiência, eventualmente, é hábil a provocar uma 

incapacidade de fato.  

 
25 REICHER, Stella Camlot. A capacidade legal das pessoas com deficiência . Disponível em: http://www.apaesp.org.br/pt-

br/instituto-de-ensino-e-pesquisa/biblioteca/publicacoes/artigos/Paginas/a-capacidade-legal-das-pessoas-com-deficiencia.aspx. 
Acesso em: Jul., 2019.  

26 “De acordo com Amiralian e colaboradores (2000), a integração entre os conce itos, com relação aos níveis de manifestação, 

pode ser esquematizada como: doença ou distúrbio – deficiência – incapacidade – desvantagem. Os autores observam, entretanto, 
que uma pessoa pode ter uma deficiência sem incapacidade, uma incapacidade sem desvantagem, ou mesmo uma desvantagem 

sem incapacidade ou deficiência.” MOREIRA, Lília Maria de Azevedo. Deficiência intelectual: conceitos e causas . In: Algumas 

abordagens da educação sexual na deficiência intelectual . 3ª ed. Salvador: EDUFBA, 2011, p. 35-41. Disponível em: 
http://books.scielo.org. Acesso em: Dez., 2018. 
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Consoante outrora delineado, indivíduos com deficiência intelectual podem 

apresentar limitações no tocante às relações em sociedade e à prática dos atos 

da vida civil, diante de barreiras sociais e de uma interferência no funcionamento 

cognitivo. Nem sempre a constatação dessa espécie de deficiência é imediata; tal 

fato, somado à irrestrita presunção de capacidade plena da pessoa com 

deficiência adotada pelo Estatuto, sem uma ferramenta de salvaguarda completa 

de seus direitos, acaba por ressaltar eventual situação de vulnerabilidade.  

Note-se, com efeito, que não se trata de retroagir e atrelar deficiência à 

incapacidade ou de retomar conceitos discriminatórios, mas sim de garantir os 

direitos daqueles que, por alguma causa, tenham comprometida a livre 

manifestação de sua vontade.  

Apesar dessa alteração legal, para Maria Helena Diniz, 

Nada obsta a que se inclua, entendemos, o portador de deficiência 
no rol dos relativamente incapazes, porque isso em nada afetaria 
sua dignidade como ser humano. Dignidade não é sinônimo de 
capacidade. O seu status personae e o seu viver com dignidade 
no seio da comunidade familiar ou social não se relaciona com a 
sua capacidade mental ou intelectiva para exercer direitos, nem 
com o apoio recebido de apoiadores, nem com a transferência de 
suas decisões, havendo interdição, para um curador, que o 
assistirá nos atos da vida civil, se não puder, por causa transitória 
ou permanente manifestar sua vontade27. 

Isto é, a depender da situação concreta, uma pessoa com deficiência 

intelectual que não puder exprimir sua vontade poderá ser considerada 

relativamente incapaz, ainda que não possua qualquer discernimento para a 

prática dos atos da vida civil, podendo ser-lhe nomeado curador em processo 

judicial como medida excepcional e temporária, visando à assistência em 

determinado ato, consoante dispõe o artigo 84, §§ 1º e 3º, da Lei Brasileira de 

Inclusão. 

Apesar do intuito do legislador em buscar efetivar a dignidade da pessoa 

humana e afastar a relação entre deficiência e incapacidade, a desproteção a que 

pode ser exposta a pessoa com deficiência intelectual é evidente.  

Nesse diapasão, Zeno Veloso destaca: 

Um deficiente mental, que tem comprometido absolutamente o seu 
discernimento, o que sofre de insanidade permanente, irreversível, 

 
27 DINIZ, Maria Helena. A Nova Teoria das Incapacidades.In: Revista Thesis Juris – RTJ, São Paulo, V. 5, N.2, p. 263-288, 

mai.-ago., 2016. 
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é considerado relativamente incapaz. Bem como o que manifestou 
a sua vontade quando estava em estado de coma. Ou o que 
contratou, ou perfilhou, ou fez testamento, sendo portador do mal 
de Alzheimer em grau extremo. São casos em que não me parece 
que essas pessoas estejam sendo protegidas, mas, ao contrário, 
estão à mercê da sanha dos malfeitores, podendo sofrer 
consideráveis e até irremediáveis prejuízos […]. Na falta de uma 
intervenção corretiva do legislador (que sempre é tardonha), 
minha primeira impressão sobre a questão que estou 
apresentando, é de que, para evitar graves distorções e evidentes 
injustiças, temos de invocar a teoria da inexistência, e privar de 
qualquer efeito negócios jurídicos cuja vontade foi extorquida e 
nem mesmo manifestada conscientemente28. 

 

Sob essa perspectiva, encontra-se em trâmite, na Câmara dos Deputados, 

o Projeto de Lei n.º 11.091/2018 (origem no Projeto de Lei n.º 757/2015, do 

Senado Federal), o qual altera o Código Civil e a Lei Brasileira de Inclusão, para 

dispor “sobre a igualdade civil e o apoio às pessoas sem pleno discernimento ou 

que não puderem exprimir sua vontade, os limites da curatela, os efeitos e o 

procedimento da tomada de decisão apoiada”29. 

Na exposição da justificação do PL n.º 757, de 2015, aduz-se que a 

[…] proposição objetiva retificar, a tempo, gravíssima falha que, a 
partir de janeiro de 2016, causará enormes prejuízos às pessoas 
que, por qualquer causa, tenham discernimento reduzido ou não 
tenham plena capacidade de manifestar a própria vontade. 

 
Isto é, por evidente, não somente as pessoas com deficiência poderão ficar 

desprotegidas, mas também aquelas que, em geral, tenham seu discernimento 

afetado total ou parcialmente30. 

 

4.2. Capacidade matrimonial da pessoa com deficiência intelectual 

Quadro ainda mais delicado, entretanto, se observa no âmbito do Direito de 

Família, especialmente no que se refere à capacidade para o casamento. 

 
28 Grifo nosso. VELOSO, Zeno. Estatuto da pessoa com deficiência: uma nota crítica. Disponível em: 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/338456458/estatuto -da-pessoa-com-deficiencia-uma-nota-critica. Acesso em: Dez., 

2018. 
29 BRASIL. Projeto de Lei n.º 757, de 2015. Senado Federal. Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg -

getter/documento?dm=4374494&ts=1535988162178&disposition=inline&ts=1535988162178>. Acesso em: Jun. 2019.  

30 Todavia, imperioso salientar que, aqui, tratam-se dos efeitos em relação à pessoa com deficiência intelectual, como 
forma de demonstrar possíveis consequências contrárias ao que o próprio Estatuto pretende com suas disposições.  
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O casamento consiste em ato solene, sobre o qual recaem normas de ordem 

pública, sendo dotado de formalidades que  

[...] atribuem seriedade e certeza ao ato, garantem e facilitam sua 
prova e resguardam o interesse de terceiros no tocante à 
publicidade da sociedade conjugal. (…). Embora o casamento civil 
não seja tão solene quanto os rituais eclesiásticos, as 
formalidades exigidas são suficientes para enfatizar a relevância 
social do ato. Seja no casamento civil ou religioso com efeitos 
civis, reveste-se da necessária solenidade por constituir o ato da 
vida civil a que a ordem jurídica atribui maior importância, sendo o 
ponto de partida para a constituição da família31. 

Ainda, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves,  

A celebração do casamento obedece a formalidades essenciais 
(ad solemnitatem), que, se ausentes, tornarão o ato inexistente 
(…). A principal ocorre no momento em que o juiz pergunta aos 
nubentes, a um e após ao outro, se persistem no propósito de 
casar. (…) a declaração do celebrante é essencial, como 
expressão do interesse do Estado na constituição da família, bem 
como do ponto de vista formal, destinada a assegurar a 
legitimidade da formação do vínculo matrimonial e conferir -lhe 
certeza32. 

Cumpre salientar, pois, que um dos principais requisitos para a constituição 

do casamento é a vontade livre e consciente dos nubentes. Se ausente tal 

formalidade, o ato será inexistente. 

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em 

seu artigo XVI, já previa que os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer 

restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio 

e fundar uma família, gozando de iguais direitos em relação ao casamento, sua 

duração e sua dissolução. Contudo, segundo a Declaração, não se considerará 

válido o casamento senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.  

Da mesma maneira, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência aduz, no artigo 23.1, que 

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para 
eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos 
os aspectos relativos a casamento, família, paternidade e 
relacionamentos, em igualdade de condições com as demais 
pessoas, de modo a assegurar que: a) Seja reconhecido o direito 
das pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de 

 
31 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Volume 6: Direito de Família. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017, p. 106. 
32 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 6: Direito de Família. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 110-

111. 
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casar-se e estabelecer família, com base no livre e pleno 
consentimento dos pretendentes [...]. 

Ainda, saliente-se o que preconiza o artigo 1.535 do Código Civil, no sentido 

de que “o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem 

casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento”.  

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência tende a contrariar 

tais disposições. 

Antes das alterações provocadas por tal lei, com a presunção de 

incapacidade, para que pessoas com deficiência intelectual pudessem contrair 

casamento, deveriam recorrer ao processo judicial para obter a autorização 

necessária para tanto, a fim de que o juiz pudesse aferir a vontade e o 

discernimento do nubente com deficiência.  

Atualmente, segundo o artigo 85, caput e § 1º, da Lei Brasileira de Inclusão, 

tem-se que a curatela afeta somente os atos de natureza patrimonial e negocial, 

não influenciando no direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 

privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto33. Contudo, 

conflituosamente, a Lei Brasileira de Inclusão inseriu o § 2º ao artigo 1.550 do 

Código Civil, dispondo que a pessoa com deficiência intelectual em idade núbil 

poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio 

de seu responsável ou curador. No mesmo artigo 1.550, o inciso IV prevê a 

anulabilidade do casamento do incapaz de consentir ou manifestar, de modo 

inequívoco, o consentimento. 

A primeira inconsistência identificada reside no fato de que o artigo 85 do 

Estatuto e o artigo 1.550, § 2º, do Código Civil, são completamente contraditórios: 

aquele não admite a curatela para questões existenciais, portanto, casamento, ao 

passo em que este permite a consagração do matrimônio mesmo que a vontade 

do nubente seja expressa por meio de curador. Não há lógica jurídica para que 

prevaleça este último, já que se admitiria o casamento contraído por pessoa 

 
33 Ressalte-se que a curatela, para Mário Putinati Júnior e José Renato Rodrigues, “[...] está em plena consonância com o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), pois é impossível falar de uma vida digna se m 
que a pessoa tenha suprida, por um terceiro, a sua incapacidade” . PUTINATI Jr., Mário; RODRIGUES, José Renato. 

Apontamentos médicos e jurídicos sobre a interdição judicial de uma pessoa natural à luz do ordenamento jurídico vigente e do  

novo Código de Processo Civil e Lei n. 13.146/15. In: Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões, Belo Horizonte, v. 10, jul./ago. 
2015, p. 30.  
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assistida por curador e, portanto, de contraente relativamente incapaz (artigo 4º, 

III, do Código Civil), que não pode exprimir inequivocamente sua vontade, dando 

causa à anulabilidade do matrimônio, nos termos do artigo 1.550, inciso IV, do 

Código Civil. 

Entretanto, em havendo o decurso do prazo legal para a propositura de ação 

de anulabilidade de casamento, este será convalidado, nada obstante tenha 

havido sua celebração mediante manifestação da vontade por meio de curador, 

o qual não é legitimado pela própria Lei Brasileira de Inclusão para lidar com 

questões alheias aos planos negocial e patrimonial. 

Aliás, há de se destacar que a alteração provocada no Código Civil, ao abrir 

espaço para que um terceiro manifeste tal intenção, contraria o objetivo do próprio 

Estatuto no tocante à presunção de capacidade plena e priorização da vontade 

da pessoa com deficiência com vistas à remoção de obstáculos para o acesso 

dos seus direitos. 

Ainda, seguindo a máxima in eu quod plus est semper inest et minus (“quem 

pode o mais, pode o menos”), permitindo-se que o curador manifeste a vontade 

da pessoa com deficiência na consolidação do ato solene em comento, ele 

poderá, inclusive, escolher o regime de bens que vigorará durante a vigência do 

casamento. Abre-se, assim, margem considerável a eventuais atos de má-fé. 

Por certo, a curatela não é instrumento efetivo de proteção à pessoa com 

deficiência intelectual no que toca à capacidade matrimonial.  

Da mesma forma, não o é a tomada de decisão apoiada. A Lei Brasileira de 

Inclusão, no artigo 116, traz a previsão deste instrumento, o qual consiste em 

processo pelo qual a pessoa com deficiência escolhe ao menos duas pessoas 

idôneas, com as quais mantenha vínculos e que sejam de sua confiança, visando 

ao apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, com o fornecimento de 

informações e elementos necessários para que a pessoa possa exercer sua 

capacidade. Não obstante, tal processo é de iniciativa personalíssima, ou seja, 

da própria pessoa com deficiência, sendo facultativo (artigo 84, § 2º, da Lei 

Brasileira de Inclusão), e, em determinados casos, uma vez não adotado, não 

será, por óbvio, instrumento efetivo para proporcionar sua completa proteção.  

Outra inconsistência decorrente de tal modificação resume-se em um trecho 

de matéria publicada no sítio eletrônico do Senado Federal: 
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Os cartórios tiveram que se adaptar. Se antes estava nas mãos 
dos juízes, agora cabe aos oficiais dos cartórios a 
responsabilidade por liberar o casamento de pessoas com 
deficiência intelectual. 
- É uma missão que nos exige sensibilidade — diz o presidente da 
Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, 
Leonardo Munari de Lima. 
- Temos que perceber no balcão se a pessoa com deficiência 
está ou não sendo coagida ao casamento. Quando temos 
dúvida, nós a chamamos para uma conversa reservada em outra 
sala para sentir se essa é de fato a vontade dela34. 

Por certo, como delineado em momento oportuno, uma vez que a definição 

de deficiência se submete ao aspecto social, deve ser analisado, no caso 

concreto, se a pessoa com deficiência intelectual está sujeita a uma barreira que 

compromete a livre manifestação da vontade quando da prática dos atos da vida 

civil, em especial do casamento, a fim de que se possa resguardar seu real 

interesse no momento em que expressa a intenção em contrair matrimônio. Uma 

simples verificação no balcão do cartório ou uma breve conversa com o sujeito 

não se afigura meio adequado para se analisar com propriedade se a vontade do 

nubente é inequívoca ou não. 

De toda sorte, ainda que se identificasse, por tal meio, o vício da vontade do 

contraente, e o cartório se negasse à consolidação do casamento, correr-se-ia o 

risco de se considerar esta atitude como sendo discriminatória em razão da 

deficiência, já que o artigo 83 da Lei Brasileira de Inclusão dispõe que   

[…] serviços notariais e de registro não podem negar ou criar 
óbices ou condições diferenciadas à prestação de seus serviços 
em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua 
capacidade legal plena, garantida a acessibilidade.  
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste 
artigo constitui discriminação em razão de deficiência.  

As implicações que daí derivam são notoriamente relevantes, podendo 

ocasionar prejuízos à pessoa com deficiência intelectual que, eventualmente, 

estiver exposta a uma barreira que ocasione incapacidade e vier a contrair 

matrimônio nestas condições.  

 
34Grifo nosso. WESTIN, Ricardo. Lei facilita casamento de pessoas com deficiência intelectual . Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/08/02/lei -facilita-casamento-de-pessoas-com-deficiencia-intelectual. Acesso 
em: Nov., 2018.  
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E, assim, a presunção de capacidade plena sem que haja um mecanismo 

efetivo de proteção dos interesses e direitos da pessoa com deficiência intelectual 

pode, na prática, ser preocupante, a destaque do exemplo exposto na justificação 

do PL n.º 757/2015: 

Em outras palavras, se o Estatuto entrar em vigor sem qualquer 
retificação, acontecerá o seguinte: se uma pessoa – por qualquer 
motivo que seja – imergir em um estado de total ausência de 
lucidez mental (como casos de pessoas que perdem totalmente a 
memória ou que avocam para si identidade misteriosa por conta 
de delírios, ou que estiverem em plena confusão mental causada 
por lesão cerebral ou trauma psicológico), ela, por exemplo: (…); 
b) poderá ser manipulada por uma pessoa que, apesar de não lhe 
tributar qualquer afeto, conseguirá dela uma declaração positiva 
de casamento em um momento em que aparentará uma falsa 
lucidez perante a autoridade celebrante do casamento, caso em 
que o casamento não poderá ser invalidado por falta de previsão 
legal […]35. 

Nos pontos então apresentados, tem-se, pois, que a curatela e a tomada de 

decisão apoiada, principais instrumentos de apoio para a prática dos atos da vida 

civil dispostos no Estatuto, não consistem em meios efetivos de apoio e proteção 

a toda e qualquer pessoa sem pleno discernimento no que atine à capacidade 

matrimonial, no mesmo passo em que a necessidade de verificação da livre e 

inequívoca manifestação da vontade, caso a caso, a cargo dos cartórios, serviços 

notariais e de registro, pode configurar discriminação, em razão do previsto no 

artigo 83 da Lei Brasileira de Inclusão. 

Assim, verifica-se que as inconsistências ora apontadas denotam fatores 

que não garantem proteção e respeito aos direitos, à vontade e às preferências 

das pessoas com deficiências que comprometem a livre manifestação da vontade, 

especialmente no que se refere à capacidade para o casamento, não havendo, 

na Lei Brasileira de Inclusão, medidas apropriadas, isentas de conflitos de 

interesses e proporcionais ao grau de funcionamento cognitivo a fim prover o 

acesso de pessoas com deficiência ao apoio de que necessitarem no exercício 

da capacidade matrimonial, em inobservância, inclusive, aos artigos 12.3 e 12.4 

da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de status 

constitucional no ordenamento jurídico pátrio36. 

 
35 BRASIL. Projeto de Lei n. 757, de 2015. Senado Federal. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg -

getter/documento?dm=4374494&ts=1535988162178&disposition=inline&ts=1535988162178. Acesso em: Jun. , 2019.  
36 Nesse sentido, o Projeto de Lei n.º 757, de 2015, que propõe a adequação  do Estatuto, afirma que: “Desconhecem-se países 

que tenham deixado ao relento as pessoas sem adequado discernimento. Pelo contrário, nos Estados Unidos da América, na 
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Nesse diapasão, de fato, seguindo o já destacado entendimento de Zeno 

Veloso, maneira adequada para proteger a vida, a integridade, a intimidade e o 

patrimônio da pessoa com deficiência, - ao menos no interregno em que o 

Estatuto não é aprimorado -, será a adoção da teoria da inexistência do 

casamento, eis que, a depender da situação, será possível não haver declaração 

ou manifestação da vontade inequívoca exteriorizada pelo próprio nubente. Assim 

sendo, não existindo matrimônio, este sequer será passível de convalidação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A essência da Lei n.º 13.146/2015 é de suma relevância para que a pessoa 

com deficiência alcance patamar que, anteriormente, não possuía no 

ordenamento jurídico pátrio, em razão da antiga e equivocada associação ent re 

deficiência e incapacidade.  

Nada obstante, por todo o exposto, é possível identificar que, no tocante aos 

apontamentos ora encetados, sob o aspecto do Direito de Família, as disposições 

da Lei Brasileira de Inclusão não abrangem a proteção daquelas pessoas que não 

têm condição de exprimir sua vontade de forma livre e inequívoca, por qualquer 

motivo.  

Deu-se destaque à deficiência intelectual como forma de buscar demonstrar 

que o Estatuto, nos pontos apresentados, pode, eventualmente, vulnerabilizar 

aqueles que objetiva proteger. A interferência no funcionamento cognitivo 

derivada da deficiência intelectual pode, porventura, prejudicar a livre 

manifestação da vontade em determinados casos, inclusive quando da 

celebração do casamento. Assim ocorrendo, como visto, a Lei Brasileira de 

Inclusão não oferece meios de salvaguarda dos direitos e interesses do sujeito 

que se encontre em tal situação.  

 
Alemanha, no Reino Unido e na Suécia, por exemplo, continua sendo concedido tratamento l egislativo especial para essas 

pessoas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, num evidente contrassenso, fará o Brasil ser um dos poucos países do mundo que  
não apoia e não protege as pessoas sem a mínima lucidez. Num retrocesso inadmissível, tanto negaria  às pessoas com deficiência 

o apoio de que porventura possam necessitar quanto declararia civilmente capazes quaisquer pessoas que, com ou sem 

deficiência, estão de fato inaptas para exercer sozinhas os atos da vida civil.” Disponível em: https://legis.sen ado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=4374494&ts=1535988162178&disposition=inline&ts=1535988162178. Acesso em: Jun. , 2019.  
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Deste modo, a Lei Brasileira de Inclusão não desempenha um papel efetivo 

de proteção e inclusão às pessoas com deficiência intelectual no âmbito do Direito 

de Família, no que se refere à capacidade matrimonial. Assim se depreende, uma 

vez que a presunção absoluta de capacidade para a prática dos atos da vida civil, 

em especial para o casamento, somada à inexistência de previsão legal de um 

mecanismo excepcional de apoio e de resguardo efetivo dos interesses desses 

sujeitos, quando ausente o discernimento necessário, acaba expondo a risco de 

prejuízo os seus direitos e interesses.  

Nesse diapasão, enquanto não surgir uma alteração da Lei n.º 13.146/2015 

- diante da patente necessidade de determinadas modificações, especialmente 

no sistema das incapacidades -, por certo, esta deverá ser aplicada de modo a 

afastar qualquer forma de discriminação e exclusão ao mesmo tempo em que os 

direitos, liberdades fundamentais e interesses das pessoas com deficiência 

sejam, de fato, observados, alcançando-se, sobretudo, o respeito à dignidade da 

pessoa humana.  
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implementing the Ruggie Principles 
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Tatiana de Almeida Campos2 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na nova ordem global, em que é possível constatar que as empresas 

transnacionais são cada vez mais protagonistas de influência social e de 

violações de direitos, o tema empresas e Direitos Humanos assume importância 

primária, sobretudo na implantação de práticas para proteção, promoção e 

respeito aos Direitos Humanos. 

Nessa entoada, abrolha em 2011, do Alto Comissariado da Organização das 

Nações Unidas, os Princípios Ruggie, mediante o qual os Estados devem 

estabelecer uma agenda de políticas tendentes a proteger e remediar os impactos 

aos Direitos Humanos advindos das atividades empresariais. 

Por sua vez, ainda segundo os princípios em estudo, às empresas cabem o 

papel fundamental de respeitar os Direitos Humanos, abstendo-se de violar tais 

direitos, adotando medidas de prevenção, mitigação e reparação a eventuais 

danos que possam causar direta ou indiretamente com suas atividades negociais. 

Assim, se vislumbra a necessidade da tríade ESG, sigla advinda do inglês 

environmental, social and governance, em português ASG ambiental, social e 

governança. Tríade que visa guiar todas as atividades empresariais na 

sustentabilidade, incluindo a participação do Estado e da sociedade civil.  
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http://lattes.cnpq.br/8252753464955702 Orcid: https://orcid.org/0000 -0002-4233-272X Whatsapp: (11) 99970-3780. 



A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO PACTO GLOGAL E NA 

CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RUGGIE 

 90 

O ESG é uma métrica para nortear as boas práticas negociais. E foi 

pensando na letra G dessa tríade que a presente pesquisa focou no estudo 

Governança Corporativa e sua importância no âmbito do Pacto Global 

Empresarial de Direitos Humanos. 

Desta forma, este artigo traz na primeira parte a noção de Governança 

Corporativa para na segunda seção ser explanada a importância dela no Pacto 

Global e na concretização dos Princípios Ruggie.  

Ato contínuo, na terceira e última parte, a pesquisa tratou da análise de risco 

pela empresa transnacional como forma de concretizar o pilar respeitar dos 

Princípios ora em estudo. Para tanto, foi utilizado o método hipotético-dedutivo 

com análise documental e bibliográfica sobre o tema. 

Infere-se que a busca precípua da empresa é o lucro, contudo não pode ela 

ater-se somente à questão financeira, haja vista a sobrevivência de sua atividade 

depender da continuidade da espécie humana e de um meio ambiente sadio. 

Consequentemente, não se pode afirmar que a empresa existe somente em 

função de seu caráter econômico.  

 

 

1  O QUE É GOVERNANÇA CORPORATIVA? 

 

Advindo da sigla ESG – environmental, social and governance; em português 

ASG – ambiental, social e governança, a Governança Corporativa busca as boas 

práticas axiológicas e de sustentabilidade para mitigar violação aos Direitos 

Humanos. 

Toda empresa deve ter uma gestão inteligente preocupada no impacto que 

sua atividade negocial pode causar no meio social, buscando ajudar a reduzir as 

desigualdades sociais, as violações, além de preservar o meio ambiente 

(RUGGIE, 2014). É nessa entoada que caminha o ESG e os Princípios Ruggie 

(que tratam da realização das ações). 

De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, 

a Governança Corporativa é: 

O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, 
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diretoria, órgãos de fiscalização e controle, e demais partes 
interessadas (IBGC, 2015, p. 19). 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em sua cartilha de 

recomendações para as boas práticas de governança corporativa, menciona que 

Governança Corporativa “é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar 

o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais 

como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital” (CVM, 

2002, p. 02). 

A Governança Corporativa, então, se dá com a adoção dos princípios da 

transparência das informações, da equidade, da prestação de contas e da 

responsabilidade corporativa, contribuindo para a continuidade e o crescimento 

da empresa ao longo do tempo.  

O fato é que, a Governança Corporativa que apresente contornos 

nitidamente éticos contribui para o que Newton De Lucca (2009, p. 369) chama 

de “moralização do mercado”3, assim, a honestidade, a integridade, a 

independência, a visão de longo prazo e preocupação genuína com os impactos 

causados por suas atividades são fundamentais para o sucesso duradouro das 

organizações. 

No entanto, não basta transmitir mais segurança somente a quem pretenda 

investir na empresa o seu capital, uma vez que, utilizando das palavras de John 

Ruggie (2014), “negócios não são apenas negócios”, e as boas práticas devem 

ter almejar o “desenvolvimento includente, sustentável e sustentado”  (SACHS, 

2008, p. 81), buscando desenvolvimento via cooperação e diálogo conduzido não 

só por empresas, mas pelos Estados e sociedade civil. 

 

 

2  A importância da Governança Corporativa no Pacto Global e na 

concretização dos Princípios Ruggie 

 

O Pacto Global, também conhecido por Fórum de Davos, foi anunciado em 

1999 pela Organização da Nações Unidas (ONU) no Fórum Econômico Mundial 

 
3 A Rede Brasil do Pacto Global reuniu alguns cases de sucesso do setor privado relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Disponível em: https://pactoglobal.org.br/cases Acesso em: 10 jun. 2022. 

https://pactoglobal.org.br/cases
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e lançado no ano de 2000 pelo então Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi 

Annan. 

Trata-se de pacto de livre adesão empresarial e estatal visando uma 

mudança profunda na gestão de negócios em escala mundial para o 

enfrentamento de desafios da sociedade.  

A adoção do Pacto Global foi motivada principalmente pelo aumento da 

pobreza mundial e das violações de Direitos Humanos relacionadas às políticas 

neoliberais (BENEDETTI, 2018, p. 23).  

Nas décadas de 80 e 90 o triunfo dos governos e políticas 
neoliberais afastaram a possibilidade da regulação das atividades 
da empresa transnacional nos mercados nacional e internacional, 
sendo promovidos modelos de autorregulamentação com o 
abandono da criação de uma regulamentação internacional 
obrigatória (BENACCHIO; RIBEIRO, 2022, p. 5). 

O Pacto defende dez princípios universais, derivados da Declaração 

Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração 

do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações 

Unidas Contra a Corrupção. 

Desta forma, contempla dois princípios de Direitos Humanos:  Respeitar e 

proteger os Direitos Humanos (1º); Impedir violações de Direitos Humanos (2º); 

quatro princípios de Direito do Trabalho: Apoiar a liberdade de associação no 

trabalho (3º); Abolir o trabalho forçado (4º); Abolir o trabalho infantil (5º); Eliminar 

a discriminação no ambiente de trabalho (6º); três princípios de proteção 

ambiental: Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais (7º); 

Promover a responsabilidade ambiental (8º); Encorajar tecnologias que não 

agridam o meio ambiente (9º); e um princípio contra a corrupção: Combater a 

corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e propina (10º) (PACTO 

GLOBAL, 2000). 

As empresas e Estados integrantes do Pacto Global assumem também a 

responsabilidade de contribuir para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS)4 que fazem parte da agenda 2030 (PACTO GLOBAL, 2015). 

 
4 ODS 1 – Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. ODS 2 – Fome zero e 

agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. ODS 3 – Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

ODS 4 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
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Segundo site oficial, o Pacto Global é uma iniciativa voluntária de cidadania 

e ética empresarial, e não um instrumento regulador– não fiscaliza, nem gera 

obrigações de comportamento ou de ações das empresas (PACTO GLOBAL, 

2000). 

O que respeitosamente discordarmos: o Pacto Global não é uma certificação 

para as empresas aderentes, é um compromisso firmado por empresas e 

Estados, e apesar da fala tradicional de ser uma soft law5, a empresa aderente 

estabelece um vínculo jurídico obrigacional para com a comunidade global.  

Além disso, os Direitos Humanos são de observância obrigatória no âmbito 

nacional, podendo ter amparo e cobrança judicial, logo, juridicamente 

vinculantes6. 

De qualquer forma, o Pacto Global confia no interesse próprio e esclarecido 

das empresas, e veio com o propósito de promover uma cultura de boas práticas 

de Governança Corporativa mundial, com foco nos Direitos Humanos, mediante 

os dez princípios universais apresentados anteriormente. 

Já os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, também 

conhecidos como Princípios Ruggie, foram editados da necessidade de formar 

parâmetros mais eficazes na observância dos Direitos Humanos, carregam esta 

nomenclatura, pois foram elaborados pelo Representante Especial do Secretário-

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), professor John Ruggie. 

Referidos princípios foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos 

da ONU, por unanimidade, em junho de 2011, após terem sidos desenvolvidos 

 
aprendizagem ao longo da vida para todos. ODS 5 – Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas. ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento 
para todos. ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. 

ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestrutura 
resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. ODS 10 – Redução das desigualdades: 

reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar 
padrões de produção e de consumo sustentáveis. ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para 

combater a mudança climática e seus impactos. ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e 

dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. ODS 15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. ODS 17 – Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de 

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.  
5 Termo utilizado em instrumento de direito internacional sem força de lei, razão pela qual não gera sanção no âmbito 
internacional, sendo documento de aspecto voluntário, recomendativo.  
6 No Brasil, vide artigos 1º, 3º, 5º e 170, dentre outros, da Constituição Federal de 1988.  
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em três parâmetros – ou pilares – sendo eles, “proteger, respeitar e reparar” 

(BRASIL, 2011). 

Desta forma, ficou determinado pela dialética dos Princípios Ruggie que 

cabe aos Estados o dever de ‘proteger’ os Direitos Humanos, da mesma forma 

que devem haver em seus territórios mecanismos de ‘reparação’ efetivos e 

facilitados, bem como, às empresas cabem a responsabilidade de ‘respeitar’ 

referidos direitos. 

São ao todo 31 princípios, divididos em três seções, com padrão global para 

que Estados e empresas alinhem suas políticas e práticas em conformidade com 

os Direitos Humanos no sentido de não causarem impactos negativos e violações 

no curso de suas operações, ou em caso de dano, que a reparação seja rápida e 

satisfatória. 

“Resumindo de maneira direta: os Estados devem proteger; as companhias 

devem respeitar; e aqueles que foram prejudicados devem ser indenizados” 

(RUGGIE, 2014, p. 165). São, portanto, princípios concebidos num modelo 

recomendativo, “para delimitar os comportamentos das Empresas e Estados na 

proteção e promoção dos direitos humanos que deverão caminhar para o 

desenvolvimento de normas impositivas no futuro” (BENACCHIO; RIBEIRO, 

2022, p. 07). 

A presente pesquisa focou o estudo no segundo pilar – respeitar: o que 

significa dizer que as empresas devem “realizar processos de auditoria (due 

diligence) para evitar a violação dos direitos de outros e abordar os impactos 

negativos com os quais as empresas estão envolv idas” (RUGGIE, 2014, p. 165), 

o que é comumente chamado de análise de risco, tema do próximo tópico. 

As boas práticas de Governança Corporativa estão relacionadas não apenas 

à proteção dos direitos dos acionistas, mas igualmente, procuram refletir os 

anseios da sociedade, o que hoje determina a Responsabilidade Social da 

Empresa, ou seja, o olhar da empresa, sobretudo na atividade transnacional, que 

engloba diversos nichos nos mais variados países, deve estar também voltado 

para a problemática social, ambiental e econômica. 

Aquela visão de que a empresa almeja tão somente o lucro está 

ultrapassada. É bem verdade que a empresa busca o lucro, mas sua atividade 
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não pode mais ser voltada somente ao auto interesse, deve haver um equilíbrio 

ético, até porque, além da reputação e perenidade da atividade: 

Violar direitos simboliza um alto custo às empresas não somente 
sob o prisma econômico-financeiro (alto custo com litígios; riscos 
operacionais e regulatórios) e penal (por vezes, levando os seus 
dirigentes às prisões), como também sob o prisma da identidade 
e reputação empresarial. Da mesma forma, promover direitos 
simboliza não apenas um alto ganho empresarial (como já 
mencionado, estudos apontam o quanto a diversidade é lucrativa), 
mas sobretudo um ganho na identidade e reputação empresarial, 
por meio da melhoria da imagem pública e agregação de valor à 
marca. A empresa ganha, ainda, em termos de competitividade 
(gerando resultados econômicos positivos para o país), como 
atração de investidores; fidelização de clientes e beneficiários; 
atração e permanência dos funcionários; bem como com a redução 
de litígios por violação de direitos e conflitos envolvendo partes 
interessadas e comunidade local (PIOVESAN; GONZAGA, 2018, 
p. 109). 

Archie Carroll (1979, p. 500) menciona que a responsabilidade social 

corporativa pode ser subdividida em quatro categorias: a econômica (relacionada 

ao lucro gerado aos acionistas), a legal (diz respeito à observância das leis), a 

ética (comportamento esperado das empresas e não previstos nas leis) e a 

discricionária (que seria a ação voluntária não prevista em nenhuma dessas três 

formas). 

A presente pesquisa não traz uma definição de responsabilidade social, por 

que responsabilidade social não é algo estanque, seu conceito depende do grau 

de desenvolvimento cultural, econômico e político, mudando de sociedade para 

sociedade ao longo do tempo, e considerando, por óbvio, o Estado de atuação da 

empresa transnacional.  

No entanto, decerto, a ética sempre estará presente em qualquer que seja 

sua definição. 

Cada organização desenvolve sua própria metodologia das iniciativas, ações 

e projetos, devendo visar sempre a consciência social e ambiental, a análise de 

risco e suas avaliações, para solucionar problemas globais. Como, por exemplo, 

ajudar na concretização da Agenda 2030, sempre buscando assegurar os Direitos 

Humanos. 

Há que se perceber que é um esforço conjunto, de países, empresas 

transnacionais, instituições, organizações e sociedade civil. Porém, o setor 

privado (com a Governança Corporativa) tem papel essencial, haja vista ser 



A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO PACTO GLOGAL E NA 

CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RUGGIE 

 96 

grande detentor do poder econômico e social, propulsor de inovações e 

tecnologias, influenciador e engajador de governos, fornecedores, colaboradores 

em geral e consumidores. 

As empresas transnacionais produzem padrão para todo mundo, por isso é 

de extrema importância sua aderência ao Pacto Global, pois têm alcance 

planetário.  

Signatárias do Pacto, a Governança Corporativa das empresas pode 

participar dos diálogos anuais de políticas do Pacto Global, que são reuniões para 

tomadas de decisões acerca de temas relacionados à globalização e à ética 

empresarial, além das mais diversas temáticas. 

Pode, também, participar das redes locais. O Pacto Global incentiva a 

criação de comitês e redes nos países para apoiar a concretização dos dez 

princípios universais, para realizar projetos, e recrutar novas empresas 

signatárias. 

E também podem participar dos fóruns de aprendizagem e projetos em 

parceria com a ONU, onde as empresas são convidadas a compartilhar exemplos 

de boas práticas e são encorajadas a desenvolver estudos e pesquisas (PACTO 

GLOBAL, 2000). 

Por conseguinte, como mencionado no primeiro tópico, são fundamentos 

básicos da Governança Corporativa: a transparência, a equidade, a prestação de 

contas e a responsabilidade corporativa (IBGC, 2015).  

A transparência refere-se ao compromisso que a administração deve ter de 

informar, ou seja, ela deve ter não só a obrigação como o desejo de informar. A 

informação não deve estar restrita aos aspectos econômicos e financeiros, mas 

dizer respeito a tudo o que possa ser de interesse dos acionistas e de todos os 

stakeholder7. 

A equidade, segundo fundamento básico, envolve a responsabilidade de dar 

tratamento justo e isonômico a todas as partes, sobretudo as minoritárias, sejam 

acionistas ou stakeholders, levando em consideração seus direitos, deveres, 

 
7 Stakeholders são todos os interessados e participantes do processo de governança, sendo, portanto, além dos sócios, acionistas, 
auditores, conselho fiscal, conselho de administração, os empregados, fornecedores, consumidores, agentes financeiros e a 

comunidade em geral. Ou seja, qualquer pessoa, entidade ou sistema que afeta ou é afetado pelas atividades de uma organização .  
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necessidades, interesses e expectativas. Assim, deve ser rejeitado todo o 

privilégio que possa ser concedido a qualquer das partes envolvidas.  

O terceiro fundamento básico, se refere à prestação de contas (ou 

accountability) funda-se no fato de que os agentes da Governança Corporativa 

devem prestar contas de sua atuação, de modo claro, conciso e tempestivo a 

todos, respondendo pelos seus atos e omissões.  

A responsabilidade corporativa, último fundamento básico, por sua vez, 

trata-se do fato de que os conselheiros e administradores da empresa devem 

zelar pela viabilidade econômico-financeira e perenidade da organização, 

devendo incorporar ações efetivas de ordem social e ambiental na definição dos 

negócios e operações, reduzindo as externalidades negativas e aumentando as 

positivas. 

Repise-se, ao aderir ao Pacto Global, as empresas estão afirmando que se 

encontram preparadas para serem avaliadas por suas ações ao invés de 

meramente por suas palavras.  

Por óbvio não se muda uma cultura simplesmente assinando um documento, 

há que se trabalhar em conjunto para firmar novo paradigma. Daí a importância 

das boas práticas e ações do alto escalão da organização, uma vez que, é 

inegável que funcionários e colaboradores se guiam muito mais pelo que as 

lideranças fazem do que pelo que dizem. 

Em suma, as práticas das empresas transnacionais, sobretudo por seu poder 

econômico, muitas vezes maior que muitos Estados (GLOBAL JUSTICE NOW, 

2018), devem estar alinhadas aos preceitos dos Princípios Ruggie, uma vez que 

a implantação de um modelo de governança faz parte das decisões estratégicas 

da empresa, sendo instrumento fundamental para a continuidade e 

desenvolvimento das atividades empresariais e sociais.  

Além disso, a boa governança leva a melhores avaliações de mercado, o 

que leva ao lucro (mola propulsora dos negócios). Nas palavras de Stiglitz, “o 

dinheiro é um incentivo poderoso e o desejo de ganhá-lo pode trazer enormes 

benefícios para todos” (Stiglitz, 2007, p. 305).  

Contudo, não se pode olvidar, como já mencionado, há que se ter um 

equilíbrio. Nas palavras de Marcelo Benacchio: 

A ordem econômica constitucional objetiva a ponderação entre a 
possibilidade da busca do lucro com a acumulação da riqueza 
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obtida por meio da propriedade e o efeito positivo em favor de toda 
sociedade e não apenas aos titulares do exercício da livre 
iniciativa (BENACCHIO, 2018, p. 245). 

Dessa maneira, as boas práticas da Governança Corporativa implicam no 

melhor funcionamento do mercado capitalista, gerando maior riqueza e 

segurança, e, por consequência, melhorando a condição de vida de todas as 

pessoas e atendendo as necessidades básicas humanas.  

 

 

3  Análise de risco pela empresa transnacional  

 

Para tomada de decisão no exercício da Governança Corporativa, muitas 

vezes os temas tratados são subjetivos e ambíguos, podendo causar efeitos 

positivos ou negativas em terceiros que não consentiram ou não participaram das 

decisões ou negociações. 

Isso demanda dos agentes de governança maior capacidade de avaliação, 

fundamentação e julgamento dos riscos.  

Desta forma, a consideração do perfil de risco, o entendimento dos papéis 

dos agentes de governança e o uso de critérios éticos são essenciais para que 

sejam tomadas decisões mais equilibradas, informadas e conscientes 

(PIOVESAN; GONZAGA, 2018). 

Os programas de conformidade – conhecidos como compliance – são 

ferramentas alternativas para desenhar o sistema de governança da organização 

e alinhar a atuação de todos os envolvidos (OLIVEIRA, 2018).   

Os agentes de governança têm papel relevante e precípuo no fortalecimento 

e na disseminação do propósito, dos princípios e dos valores da organização, 

sobretudo na avaliação dos possíveis impactos negativos sobre os Direitos 

Humanos que a empresa pode incorrer, isso para que haja uma devida diligência 

para evitar transgressões. 

Devida diligência é entendida como procedimento de negócio, por meio do 

qual: 

As empresas ativamente identificam, previnem, mitigam e prestam 
contas pela forma como atendem e gerenciam seus potenciais e 
reais impactos negativos sobre os Direitos Humanos. O processo 
deve incluir a avaliação dos reais e potenciais impactos ao longo 
de suas operações de negócios, integrando e atuando sobre os 
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resultados, acompanhando respostas e informando sobre como os 
impactos são abordados (SOMO, 2013, p. 08). 

Percebe-se que devida diligência implica mais que apenas uma avaliação 

dos riscos para a empresa, sua finalidade é compreender e abordar os riscos e 

os descomedimentos que as atividades da empresa representam aos titulares de 

direitos, incluindo sua cadeia de suprimentos e suas relações comerciais.  

A devida diligência, portanto, tem também papel fundamental na 

Governança Corporativa, haja vista, em se tratando de possíveis violações de 

direitos humanos, estas podem ser diretas e indiretas. 

Desta forma, três são os cenários que podem ser mitigados ou enfrentados 

pelas empresas transnacionais.  

No primeiro cenário, podem ser destacadas as violações diretas, mediante 

o qual a empresa é a causadora direta do impacto negativo. O verbo utilizado 

para a verificação da violação é ‘causar’ (SOMO, 2013, p. 39).  

A empresa é a protagonista do abuso dos Direitos Humanos, seja por suas 

ações ou omissões. Os abusos dos Direitos Humanos podem ir contra os 

funcionários da empresa ou contra a comunidade em geral. Nesse cenário podem 

ser incluídos impactos ambientais, uma vez que afetam negativamente o gozo 

dos direitos e liberdades fundamentais. 

O Guia Interpretativo Sobre Responsabilidade Corporativa para Respeitar os 

Direitos Humanos, publicado pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas, traz alguns exemplos de violações, tais como: 

Discriminação racial no tratamento dos clientes; 
Exposição de trabalhadores de uma fábrica a condições 
perigosas de funcionamento sem EPIs; Ser a única ou 
principal fonte de poluição de uma reserva de água potável 
de uma comunidade, devido aos efluentes químicos 
resultantes do processo de produção (UNITED NATIONS, 
2012, p. 17). 

No segundo cenário é possível vislumbrar as violações diretas ou indiretas 

por contribuição. A empresa contribui de alguma forma para que outra empresa 

cause o dano, quando permite, incentiva ou facilita um terceiro a causar um 

impacto negativo sobre os direitos humanos. O verbo para verificar esse cenário 

é ‘contribuir’, mediante a participação com um terceiro (direta) ou por meio da 

ação de um terceiro (indireta). 

Alguns exemplos também contidos no guia supramencionado, são: 
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Fornecer dados sobre usuários de serviços de Internet a um 
governo que use os dados para rastrear e processar dissidentes 
políticos contrários aos direitos humanos; Realizar construção e 
manutenção em uma penitenciária, onde os detentos podem estar 
sujeitos a tratamento desumano; Vender alimentos e bebidas ricos 
em açúcar para as crianças, contribuindo para a obesidade infantil; 
Mudar suas exigências acerca dos produtos para fornecedores em 
cima da hora, sem ajustar prazos de entrega e preços de 
produção, fazendo com que os fornecedores quebrem normas 
trabalhistas para que ocorra essa entrega (UNITED NATIONS, 
2012, p. 17). 

O possível terceiro cenário é composto pelas violações indiretas, sem a 

empresa transnacional causar ou contribuir com a infração. Por esse cenário a 

empresa tem conexão com a violação por meio de operações, produtos ou 

serviços com a empresa causadora direta do impacto negativo. Há um 

relacionamento de negócios. 

Os dois exemplos mais comuns são: 

Fornecer empréstimos financeiros a uma empresa para atividades 
de negócio com impacto negativo aos direitos humanos; e 
Subcontratações de empresas que vão contra as obrigações 
contratuais e se utilizam, por exemplo, de trabalho infantil (SOMO, 
2013, p. 46). 

Imperioso destacar que a responsabilidade das empresas de respeitar os 

direitos humanos diferencia-se das questões de responsabilização jurídica e 

administrativa, que pode se dar no âmbito nacional em decorrência de violações 

diretas e indiretas. 

Conclui-se pela necessidade da Governança Corporativa de avaliar as ações 

e contratações da empresa, de modo a prevenir transgressões sobretudo em 

questões passíveis de violação de Direitos Humanos, além de promovê-los por 

meio do disposto no Pacto Global e nos Princípios Ruggie.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da nova conjuntura global, perante o reconhecimento de que as 

atividades das empresas transnacionais podem ter impactos negativos sobre os 

Direitos Humanos nos diversos cantos do planeta, e a despeito da 

responsabilidade primeira dos Estados em proteger os direitos humanos, as 
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empresas transnacionais, novos atores internacionais com crescente 

responsabilidade, têm o dever de observância obrigatória de respeitar os Direitos 

Humanos, devendo evitar possíveis violações e cooperar para a proteção e 

promoção desses direitos. 

É necessário que a atuação empresarial seja reformulada com vistas a 

respeitar e promover os Direitos Humanos, os aspectos socioculturais e o meio 

ambiente. A Governança Corporativa precisa sempre questionar o que pode ser 

feito na atividade empresarial para minimizar danos e maximizar sua contribuição 

para a sociedade, segundo o disposto na segunda seção dos Princípios Ruggie 

para a concretização plena do Pacto Global. 

Pacto este que deve também nortear a atuação da empresa transnacional, 

por meio da Governança Corporativa, na temática empresa e Direitos Humanos, 

uma vez que, no que se refere a respeitar os Direitos Humanos, estes devem ser 

tidos de cumprimento e observância obrigatória e não mera perspectiva social ou 

filantrópica. 

Os Princípios Ruggie, então, podem ser tidos como início de efetivação, 

proteção e promoção desses direitos, uma vez que trazem parâmetros claros e 

bem definidos para os Estados e empresas transnacionais. 

 

 
REFERÊNCIAS 

 

BENACCHIO, Marcelo. A ordem econômica constitucional e o exercício da 
atividade empresarial. In: JORGE, André Guilherme Lemos; ADEODATO, João 
Maurício; DEZEM, Renata Mota Maciel Madeira. (organizadores). Direito 
empresarial: estruturas e regulação, vol. 2. São Paulo: Universidade Nove de 
Julho, UNINOVE, 2018.  Disponível em: 
https://fdocumentos.tips/document/universidade-nove-de-julho-a-uninove-sensu-
em-direito-da-universidade-nove-de.html. Acesso em: 10 jun. 2022. 

______; RIBEIRO, Paulo Dias de Moura. As Empresas Transnacionais e os 
Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas. In: Revista relações internacionais do mundo atual 
Unicuritiba, vol. 2, n.º 35, 2022. Disponível em: 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5894/371373865. 
Acesso em: 29 jun. 2022. 

BENEDETTI, Juliana Cardoso. Empresas e Direitos Humanos nas Nações 
Unidas: Rumo a um Tratado? In: PIOVESAN, Flavia; SOARES, Inês Virginia P.; 

https://fdocumentos.tips/document/universidade-nove-de-julho-a-uninove-sensu-em-direito-da-universidade-nove-de.html
https://fdocumentos.tips/document/universidade-nove-de-julho-a-uninove-sensu-em-direito-da-universidade-nove-de.html
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5894/371373865


A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO PACTO GLOGAL E NA 

CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RUGGIE 

 102 

TORELLY, Marcelo. (coordenadores). Empresas de direitos humanos. 
Salvador: Editora JusPodivm, 2018. 

BRASIL. Secretaria Nacional de Proteção Global. Princípios orientadores 
sobre empresas e direitos humanos. Implementando os Parâmetros 
“Proteger, Respeitar e Reparar” das Nações Unidas , 2011. Disponível em: 
https://www.gov.br/mdh/pt-
br/assuntos/noticias/2019/outubro/Cartilha_versoimpresso.pdf. Acesso em: 10 
jun. 2022. 

CARROLL, Archie B. A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate 
Performance. In: Academy of management review. Publicado em 01 out. 1979. 
Disponível em: https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296. Acesso em: 10 jun. 
2022. 

CCMRLAGC - Círculo de Companhias da Mesa Redonda Latino-Americana de 
Governança Corporativa. Guia prático de governança corporativa 
experiências do círculo de companhias da América Latina. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4382649/mod_resource/content/1/Livro_
Guia_Pratico_GC.pdf. Acesso em: 30 mai. 2022. 

CVM. Comissão de Valores Mobiliários. Protegendo quem investe no futuro do 
Brasil. Recomendações da CVM sobre governança corporativa. 2002. 
Disponível em: 
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0001/3935.pdf. 
Acesso em: 31 mai. 2022. 

GLOBAL JUSTICE NOW. 69 das 100 entidades mais ricas do planeta são 
corporações, não governos, os números mostram. Publicado em: 17 out. 
2018. Disponível em: https://www.globaljustice.org.uk/news/69-richest-100-
entities-planet-are-corporations-not-governments-figures-show/. Acesso em: 31 
mai. 2022. 

IBGC. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores 
práticas de governança corporativa. 5. Ed. 2015. Disponível em: 
https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138#:~:text
=Principal%20documento%20do%20IBGC%2C%20o,demais%20organiza%C3%
A7%C3%B5es%20atuantes%20no%20Brasil. Acesso em: 31 mai. 2022. 

LUCCA, Newton De. Da ética geral à ética empresarial. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. 

OLIVEIRA, Patrícia Godoy. Desafios para a implementação de programas de 
compliance em multinacionais. In: CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana 
(coord.). Compliance: perspectiva e desafios dos programas de conformidade.  
Belo Horizonte: Fórum, 2018.  

PACTO GLOBAL. Os dez princípios. In: Rede Brasil. 2000. Disponível em: 
https://www.pactoglobal.org.br/10-principios. Acesso em: 10 jun. 2022. 

______. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). In: Rede Brasil.  
2015. Disponível em: https://www.pactoglobal.org.br/ods. Acesso em: 10 jun. 
2022. 

PAMPLONA, Danielle Anne Pamplona. Das Violações de Direitos Humanos e do 
Envolvimento das Grandes Corporações. In: PIOVESAN, Flavia; SOARES, Inês 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/outubro/Cartilha_versoimpresso.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/outubro/Cartilha_versoimpresso.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4382649/mod_resource/content/1/Livro_Guia_Pratico_GC.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4382649/mod_resource/content/1/Livro_Guia_Pratico_GC.pdf
http://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/0001/3935.pdf


PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

103 

Virginia P.; TORELLY, Marcelo. (coordenadores). Empresas de direitos 
humanos. Salvador: Editora JusPodivm, 2018.  

PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o direito constitucional 
internacional. São Paulo: Saraiva, 2021. 

PIOVESAN, Flávia; GONZAGA, Victoriana Leonora Corte. Empresas e Direitos 
Humanos: Desafios e Perspectivas à luz do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos. In: PIOVESAN, Flavia; SOARES, Inês Virginia P.; TORELLY, 
Marcelo. (coordenadores). Empresas de Direitos Humanos. Salvador: Editora 
JusPodivm, 2018. 

RUGGIE, John Gerard. Quando negócios não são apenas negócios: as 
corporações multinacionais e os direitos humanos. São Paulo: Editora Planeta 
Sustentável, 2014. 

SOMO – Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen – Centro para 
Pesquisa sobre Corporações Transnacionais. Como usar os princípios 
orientadores para empresas de direitos humanos das Nações Unidas para 
pesquisa e incidência. Um guia para organizações da sociedade civil. 2013. 
Disponível em: https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/12/Como-usar-os-
Princ-237-pios-Orientadores-para-Empresas-e-Direito.pdf. Acesso em: 01 jun. 
2022. 

STIGLITZ, Joseph E. Globalização como dar certo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 

UNITED NATIONS. Global Compact. Disponível em: 
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/manage/training. Acesso em: 
30 abr. 2021. 

______. The corporate responsibility to respect human rights. Interpretive 
Guide. 2012. Disponível em: Disponível em espanhol: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf. Acesso 
em: 01 jun. 2022. 

  

https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/12/Como-usar-os-Princ-237-pios-Orientadores-para-Empresas-e-Direito.pdf
https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/12/Como-usar-os-Princ-237-pios-Orientadores-para-Empresas-e-Direito.pdf
https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/manage/training
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf


A IMPORTÂNCIA DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO PACTO GLOGAL E NA 

CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS RUGGIE 

 104 

 



 

REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO COMO UM DIREITO 
HUMANO 

 

Marina Dubois Fava1 

Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho2 

 

Sumário: Introdução; 1 A saga pela afirmação histórica 
dos direitos humanos; 2 Repressão ao abuso do poder 
econômico como um direito humano; 2.1. 
Processualidade ampla como ferramenta para tutela do 
indivíduo nas relações de poder públicas e privadas; 3. 
Equilíbrio e valores nas transações do mercado: o 
desafio do desenvolvimento; Conclusão; Referências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Carta Política de 1988, na condição de uma Constituição de tipo programática 

(SILVA, 1999, p. 5/6; FERREIRA FILHO, 2009, p. 14/15; 

SARLET/MARINONI/MITIDIERO, 2012, p. 243/244; SOUZA NETO/SARMENTO, 

2016, p. 195 e ss.; TAVARES, 2017, p. 111; CYRINO, 2018, p. 98 e ss.), não se 

contenta com a preservação de uma realidade já dada e a tutela de direitos individuais 

contra possíveis ingerências indevidas por parte das autoridades públicas, como era 

caraterístico de documentos de tal jaez que surgiram nos séculos XVIII e XIX. 

Fruto de um constitucionalismo que se viu em uma encruzilhada entre fins do 

século XIX e início do século XX (SARMENTO, 2006, p. 15 e ss.; ROSANVALLON, 

2011, p. 155 e ss., p. 313 e ss.; BONAVIDES, 2013, p. 26, p. 36 e ss.; BERCOVICI, 

2013, p. 290 e ss.), e que sagrou-se prevalecente na civilização ocidental no pós 

segunda guerra mundial, a Constituição brasileira corresponde a um compromisso 

 
1 Formada em Direito pela Universidade de São Paulo (2005). Mestre em Direito Empresarial pela mesma instituição (2010) e 
também pela London School of Economics (2012). Possui mais de 9 anos de experiência na iniciativa privada, com foco em 

Direito Bancário e Societário, atuou como promotora de justiça no Paraná e, atualmente, exerce o cargo de juiz de Direito em 

São Paulo. https://orcid.org/0000-0002-7812-1596. 
2 Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (2003). Mestre (2013) e Doutor (2017) em Dire ito do Estado pela mesma 

instituição. Atualmente é professor de cursos de pós graduação na Escola Paulista da Magistratura e da graduação da Faculdade  

de Direito de São Bernardo. Exerce o cargo de juiz de Direito em São Paulo.  https://orcid.org/0000-0002-7091-7258. 
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entre elites e povo em torno de um modelo de Estado social, prestador de serviços 

em prol da população (sobretudo da sua parcela economicamente mais vulnerável) 

(DUGUIT, 1913, p. 41 e ss., p. 47 e ss.; DALLARI, 1998, p. 279/281; SARMENTO, 

2006, p. 19 e ss.; ARAGÃO, 2008, p. 40 e ss.; VIEIRA/DIMOULIS, 2011, p. 51 e ss.; 

MARTINS, 2011, p. 144 e ss.; BOBBIO, 2013, p. 79/84), e que busca arrefecer os 

conflitos de classe através da promoção de justiça3 nas relações públicas e privadas4 

5. 

Em um momento da história da humanidade no qual a técnica permite a 

superabundância na produção de bens materiais necessários à vida digna das 

pessoas, a renitente miséria experimentada por milhares de milhões em todo o globo 

joga luzes sobre o papel do Estado e do Direito para a persistência ou superação de 

tal estado de coisas. 

A Constituição de 1988, alinhada com tais preocupações, estabelece como 

objetivos do Estado brasileiro a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

(art. 3, I), a garantia do desenvolvimento nacional (art. 3, II), a erradicação da pobreza 

e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3, III) e a 

promoção do bem de todos, vedada qualquer forma de discriminação (art. 3, IV). 

A ordem constitucional exige, pois, a intervenção do Estado na economia 

(GRAU, 2002-A, p. 120 e ss., p. 132 e ss.; GRAU, 2002-B, p. 37 e ss., p. 129 e ss.; 

SARMENTO, 2006, p. 23; CARVALHO, 2011, p. 299 e ss.; COMPARATO, 2012, p. 

39 e ss.; BONAVIDES, 2013, p. 35; COUTINHO, 2013, p. 72 e ss.; MACEDO, 2017, 

p. 112 e ss.; COUTINHO, 2020, p. 175; OCTAVIANI, 2019, p. 251 e ss.). 

Tal ação, para além da correção das já decantadas falhas de mercado (tendência 

monopolista, externalidades, desequilíbrio de informações e suposto comportamento 

racional6), deve ser coordenada de modo a assegurar a todos uma existência digna, 

 
3 Sobre as diferentes acepções possíveis para a noção de justiça, ver BOITEUX, 2011.  
4 “Fundamento ético e parte integrante essencial do princípio do Estado social é o princípio da solidariedade. Na verdade, este  
princípio, decorrente das ideias prejurídicas de fraternidade (‘fraternité’, um por todos, todos por um), é orientado ao equilíbrio 

social e à redistribuição. O ponto de partida consiste que a economia geral é mais do que a soma das economias individuais. P or 

isso, o Estado seria o espaço do intercâmbio social encastrado na vinculação solidária das pessoas e a economia serviria também 
ao bem comum, que o Estado pode concretizar” (STOBER, 2012, p. 134/135).  
5 “Do surgimento do ‘welfare state’ ao Estado contemporâneo, muita coisa mudou. Des taca-se em tais mudanças que as 

Constituições atuais, frutos do pluralismo e do sufrágio universal, tornaram -se, no encalço da Lei Fundamental de Bonn, cada 
vez mais compromissórias. Assim, mais tormentoso ainda é o trabalho daqueles que pretendem explicar  o sentido jurídico da 

Constituição econômica, a qual não aponta claramente para uma decisão, mas para várias (e.g.: na Constituição brasileira de 

1988, a consagração da livre iniciativa ao lado da valorização do trabalho; ou a preservação do meio ambiente  ao lado do 
desenvolvimento econômico)” (CYRINO, 2018, p. 100). Ainda sobre o caráter compromissório da disciplina da intervenção do 

Estado na economia presente na Constituição de 1988, com destaque para os desafios que isso implica para a respectiva 

interpretação, ver SARMENTO, 2020, p. 83 e ss.. 
6 Sobre as falhas de mercado, ver NUSDEO, 1997, p. 161 e ss.. No que se refere à importância dos estudos de psicologia 

comportamental para a formulação de políticas públicas, ou seja, acerca da relevância dos elem entos não puramente racionais 
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conforme os ditames da justiça social (art. 170, caput, da Constituição), observados 

princípios como a função social da propriedade (art. 170, III) e a busca do pleno 

emprego (art. 170, VIII). 

Se tanto não bastasse, o texto constitucional ainda é expresso quanto à 

necessidade de se reprimir o abuso do poder econômico (art. 170, §4º da CR7). 

Neste contexto, o propósito da presente reflexão é investigar se e em que medida 

a repressão ao abuso do poder econômico pode ser considerada um direito humano. 

Em se confirmando tal hipótese, abordaremos a importância dessa missão para uma 

estratégia de desenvolvimento a ser encampada pelo Estado brasileiro, isso em 

cumprimento aos objetivos que lhe são impostos pelo art. 3º da Constituição da 

República de 1988. 

Para o objetivo anunciado nos valeremos de revisão bibliográfica e método 

hipotético-dedutivo. 

 

 

1  A SAGA PELA AFIRMAÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A proteção dos direitos humanos é sabidamente uma conquista histórica, 

fruto de intensas lutas por parte da população em face dos detentores do poder, 

numa trajetória aparentemente ascendente, mas que, apesar de certo entusiasmo 

de parte da academia, não é imune a retrocessos. 

Essa progressiva afirmação de direitos inatos à pessoa humana perante o 

Estado fez surgir ao longo do tempo uma fundamentação teórica robusta, fator 

relevante para que se criasse um arcabouço jurídico a servir de anteparo ao 

cidadão frente ao absolutismo e outras formas de governo autoritárias (RAMOS, 

2016-B, p. 53). 

Inicialmente traçada como uma forma de contenção do poder estatal nas 

suas relações com os entes privados (eficácia vertical), hoje, a proteção dos 

direitos humanos vai muito além e lança luzes sobre todas as formas de interação 

 
como condicionantes das escolhas humanas, ver THALER/SUNSTEIN, 2008, p. 19 e ss.; MENDONÇA, 2018, p. 366/369. Para 
uma crítica ao entendimento da racionalidade econômica exclusivamente sob a perspectiva de realização de intere sses egoísticos 

de cada cidadão, ver SEN, 1999, p. 26 e ss.. Em especial sobre a necessidade de regulação adequada da fruição de bens 

coletivos/comuns de modo a evitar seu potencial esgotamento caso franqueado seu acesso livre à população, ver OSTROM, 2003 ; 
SALOMÃO FILHO, 2012-A, p. 45 e ss., p. 49 e ss.. 
7 Art. 170, § 4º da Constituição – “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação 

da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, acesso 
e 19/06/22). 
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social, impondo limites e estabelecendo direitos e obrigações no âmbito das 

relações privadas entre si, tenham elas ou não disparidade de poder entre as 

partes (eficácias diagonal e horizontal)8. 

De forma complementar à visão dos direitos humanos como direitos 

subjetivos públicos e extravasando uma ótica de direito individual, reconhece-se, 

nos tempos atuais, que os direitos humanos são também regras de imposição de 

deveres (de proteção, inclusive, e não apenas de abstenção) e de implementação 

e desenvolvimento dos direitos individuais (aspecto institucional ou dimensão 

objetiva dos direitos humanos). Fornecem, ainda, diretrizes para os órgãos 

legislativos, judiciários e administrativos (eficácia irradiante sobre o ordenamento 

jurídico), além de possuírem função interpretativa.  

Mas a importância e a dimensão hoje atribuídas aos direitos humanos não 

vieram sem grande esforço. Em verdade, foram sendo conquistadas aos poucos, 

sempre atreladas a momentos históricos significativos que evidenciaram a 

necessidade de uma maior proteção.  

Em tempos de globalização econômica e jurídica, portanto, o tema, ainda 

presente, ganha novos contornos e suscita novas reflexões. Uma delas reside 

justamente na possibilidade de reconhecimento de novos direitos humanos e na 

(des)necessidade de positivação de um novo direito como tal. 

Nesse contexto, e sem adentrar nas acirradas discussões entre 

negacionistas, jusnaturalistas e positivistas, cabe lembrar que a vertente 

jusnaturalista considerava os direitos humanos como direitos inerentes à natureza 

do homem e que, portanto, sequer necessitariam estar positivados para 

receberem proteção. 

Tal concepção, embora não ultrapassada sob uma perspectiva filosófica, 

recebe críticas em razão da importância também conferida pela positivação dos 

direitos humanos para a sua efetividade, seja em âmbito interno ou internacional.  

Uma vez que os direitos humanos são, em regra, princípios jurídicos, 

caracterizados pela vagueza, abstração e abertura, tornou-se necessária uma 

atividade judicial a fim de concretizar o conteúdo de suas normas. Assim, a 

sistematização de uma teoria geral dos direitos humanos em âmbito internacional 

 
8 Sobre a vinculação do poder privado, e não só o público, aos direitos fundamentais, ver SARMENTO, 2006, p. 25/26 e p. 185 e 

ss.; SARLET, 2006, p. 381 e ss.. 



PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

era de rigor para se evitar um conjunto de decisões inorgânicas, desconectadas, 

frutos de decisionismo judicial e capazes de gerar insegurança jurídica (RAMOS, 

2016-B, p. 35/38). 

O surgimento do atual Direito Internacional dos Direitos Humanos, no 

entanto, ocorreu de forma lenta e gradual. É possível citar importantes 

antecedentes, a exemplo das leis que proibiram a escravidão, das normas de 

proteção diplomática, da proteção dos feridos e enfermos nos conflitos armados 

(que levou ao surgimento do Direito Internacional Humanitário), da proteção dos 

trabalhadores e dos direitos sociais, com a criação da Organização Internacional 

do Trabalho em 1919, da proteção das minorias na Europa Oriental no pós-

Primeira Guerra Mundial, no âmbito da Liga das Nações, entre outros. Tais 

institutos, contudo, além de fragmentados, tratavam de direitos específicos e 

situações localizadas (RAMOS, 2016-A, p. 31; RAMOS, 2016-B, p. 60/66). 

Assim, foi somente com o surgimento da Carta de São Francisco, tratado 

que criou a Organização das Nações Unidas em 1945, que se tornou possível 

falar em um Direito preocupado com a criação de um conjunto de normas 

internacionais capazes de assegurar direitos essenciais do ser humano. A partir 

desse marco histórico, passa-se a conferir ao Estado a obrigação de respeitar e 

garantir certos direitos a todos os seres humanos sob sua jurisdição, sejam eles 

nacionais ou não (RAMOS, 2016-A, p. 31/32; WEIS, 2014, p. 26).  

Com a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 1993, no Pós-

Guerra Fria, inicia-se propriamente o processo de internacionalização dos direitos 

humanos (RAMOS, 2016-A, p. 33-34), trazendo a preocupação de os Estados 

adotarem internamente os atos normativos internacionais e conferirem a eles a 

mesma interpretação que lhes é dada pelos órgãos que atuam em tal âmbito.  

Hoje, tem-se, portanto, que os direitos humanos são verdadeiros “direitos 

conquistados” (RAMOS, 2016-B, p. 43/44). E, nessa linha de raciocínio, é 

imperioso admitir que, conforme a sociedade evolui, é natural que novas 

aspirações e direitos ganhem relevância e passem a reclamar seu 

reconhecimento, também, como um direito humano. 

A interpretação evolutiva é inerente à própria dogmática dos direitos 

humanos. Novas conquistas são necessárias conforme novos desafios vão se 

apresentando para o atual estágio em que caminha a sociedade. A luta deve ser 
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contínua e há campo, sim, para o reconhecimento de novos direitos como 

humanos.  

 

 

2  REPRESSÃO CONTRA O ABUSO DO PODER ECONÔMICO COMO UM 

DIREITO HUMANO 

 

A dignidade da pessoa humana, ao contrário do que pensam alguns, não é 

ela própria um direito humano e fundamental, já que não pode ser retirada de 

nenhum ser humano (ela lhe é inerente), muito embora seja violável a pretensão 

de respeito e proteção que dela decorre. Ela é, contudo, o princípio que 

fundamenta a grande maioria dos direitos humanos, incluindo o direito a uma vida 

digna, e traz, dentre outras tantas funções, o substrato necessário para a criação 

de novos direitos, o que ficou conhecido como eficácia positiva do princípio da 

dignidade da pessoa humana (SARLET, 2015). 

Se os direitos humanos, de um modo geral, são direitos que traduzem os 

valores e as preocupações relacionados como fundamentais para a existência 

digna das pessoas, premente se faz investigar quais são esses direitos 

necessários para se assegurar uma vida material e espiritualmente adequada 

para os integrantes de uma coletividade em um dado contexto histórico.   

Como explica WEIS, tais direitos são denominados humanos não em razão 

de sua titularidade, mas de seu caráter nodal para a vida digna, ou seja, por terem 

em foco a definição e proteção de valores e bens essenciais para que cada ser 

humano tenha a possibilidade de desenvolver as suas capacidades potenciais 

(WEIS, 2014, p. 23/25), já que garantir uma vida digna implica não apenas poder 

existir, mas também ser capaz de se desenvolver e de participar plenamente da 

vida (DALLARI, 1998, p. 7).  

Tais capacidades, por sua vez, ficam claramente reduzidas quando há abuso 

de poder econômico. O uso desse poder de forma desenfreada causa diversos 

distúrbios na sociedade9, dificultando a inserção de determinados indivíduos no 

 
9 “A pujança da economia capitalista demonstra que o Estado é relativamente limitado diante dos processos de reprodução do 

capital, que não enxergam fronteiras geográficas ou morais. Contudo, não se pode limitar o papel da ciência jurídica à descri ção 
desse outro Leviathan, não mais o Estado, mas o capital, em sua inexorável produção e autorreprodução, desde a economia, com 

repercussão sobre o conjunto das condições sociais” (BUCCI, 2021, p. 105).  
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mercado de produção e de consumo, colocando barreiras ao empreendedorismo, 

retirando o poder de barganha de trabalhadores por salários mais justos, 

promovendo a captura do processo político e a realização de lobbies para a 

manutenção de vantagens competitivas não extensíveis à generalidade dos 

atores econômicos, isso para ficarmos numa singela lista ilustrativa dos efeitos 

perniciosos decorrentes da prática ora examinada.  

SARLET, com precisão, esclarece que: 

[...] onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e 
moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 
existência digna não forem asseguradas, onde não houver 
limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 
igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não 
forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá 
espaço para a dignidade da pessoa humana, e esta (a pessoa), 
por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e 
injustiças (2015, p. 69). 

De outro vértice, SEN, prêmio nobel de economia, explica que a justiça social 

está diretamente relacionada ao empoderamento e capacitação dos indivíduos, 

que devem poder fazer suas próprias escolhas sem pressões externas. A 

liberdade, inclusive a econômica, é, neste passo, fundamento da justiça, sendo 

certo que não existe desenvolvimento sem liberdade, nem liberdade sem 

desenvolvimento. Assim, mais importante do que promover o assistencialismo 

estatal (que cria dependência), é imperioso que o Estado promova políticas 

públicas voltadas à emancipação dos economicamente vulneráveis, como 

microcrédito, educação e acesso à informação (SEN, 2010).  

E, novamente, é incontestável que o abuso do poder econômico gera 

privação de liberdade daqueles que estão em posição de subordinação, afetando 

inclusive as relações contratuais supostamente paritárias e o poder de 

negociação dos indivíduos que estejam em posição de dependência econômica10.  

Ora, se a repressão ao abuso do poder econômico é necessária para se 

assegurar o direito a uma vida digna, à liberdade e ao desenvolvimento, não seria 

 
10 A mensuração da quantidade de poder econômico que deve deter o agente para que ele possa estar em situação de 

superioridade em relação a um parceiro comercial, podendo abusar de sua dependência, é de extrema dificuldade. Assim, no que 

diz respeito ao abuso de posição dominante (manifestado sob a forma de monopólio ou de concentração de poder econômico tal 
que a empresa ou grupo de empresas consiga impor suas condições aos concorrentes ou parceiros comerciais), a quantidade de 

poder necessário para configurar o abuso foi presumida por lei. No campo da dependência e conômica, contudo, que não está 

ligada ao mercado como um todo, mas a alguns agentes específicos, essa presunção não é possível, cabendo sempre uma análise 
do caso concreto. O abuso de dependência econômica pode ser relativo, não sendo necessário que a emp resa detenha um poder 

absoluto sobre o mercado, mas apenas que abuse de seu poder econômico perante um parceiro comercial desprovido de 

alternativas. Trata-se, nesse caso, de uma exploração abusiva de uma situação de inferioridade imposta por quem detém o poder 
econômico em detrimento daqueles que não o possuem, numa relação contratual específica (FAVA, 2010, p. 55).  
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ela mesma um direito humano em si, capaz de contribuir com uma sociedade mais 

equalitária, assim como tantos outros novos direitos de dimensão solidária11?  

Ademais, na linha do que prega SEN, a repressão ao abuso do poder 

econômico enquanto facilitadora do empoderamento dos indivíduos teria 

relevância ainda maior do que a concretização de tantos outros direitos que já 

foram reconhecidos como direitos humanos no atual estágio da sociedade e que 

possuem um viés tido como predominantemente assistencialista (SEN, 2010).  

De se notar que o reconhecimento de diversos direitos sociais como direitos 

humanos e fundamentais acaba, muitas vezes, por onerar o Estado, trazendo 

menos benefícios do que aqueles que seriam advindos de um controle adequado 

do funcionamento do mercado, que proporcionaria maior empoderamento dos 

indivíduos sem a necessidade de escolhas trágicas no uso dos recursos 

públicos12.  

Por outro lado, quanto à (des)necessidade de positivação, muito embora a 

Constituição da República não apresente a repressão ao abuso do poder econômico 

propriamente como um direito ou garantia fundamental (apenas mencionando a 

necessidade de se reprimir tal abuso em seu art. 170, §4º), é possível encará-lo como 

direito fundamental implícito no ordenamento nacional, decorrente de inúmeros 

princípios constitucionais e dos próprios objetivos da República Federativa do Brasil: 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3, I), a garantia do 

desenvolvimento nacional (art. 3, II), a erradicação da pobreza e da marginalização, a 

redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3, III) e a promoção do bem de 

todos, vedada qualquer forma de discriminação (art. 3, IV). 

O próprio art. 5º, §2º, da Constituição Federal deixa claro que o constituinte 

não adotou um rol exaustivo de direitos e garantias fundamentais, sendo 

perfeitamente possível o reconhecimento de novos direitos e garantias como tais.  

E como já mencionado anteriormente, se a preocupação inicial era proteger 

a pessoa contra a exacerbação do poder estatal nas relações jurídicas 

estabelecidas entre indivíduo e Estado (identificando-se com os objetivos do 

Constitucionalismo liberal), hoje, os direitos humanos e fundamentais têm por 

 
11 A própria dignidade da pessoa humana possui uma dimensão comunitária (e social) da mesma dignidade de cada pessoa e de 

todas as pessoas, justamente por serem todos iguais em dignidade e direitos (SARLET, 2015, p. 62).  
12 Como bem ressalta COMPARATO, deve-se afastar a ilusão de que problemas sociais se resolvem pela simples edição de 
normas jurídicas. Antes de mais nada, deve-se primar pelo desenvolvimento nacional, com o crescimento econômico auto-

sustentado e a progressiva igualização das condições de vida (COMPARATO, 1990, p. 75).  
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função, também, limitar as relações jurídicas entre indivíduos (SARMENTO, 2006, 

p. 25/26 e p. 185 e ss.; SARLET, 2006, p. 381 e ss..) e grupos de indivíduos e, 

mais recentemente, em relação a todo o gênero humano (WEIS, 2014, p. 25/28), 

de modo que outros direitos já previstos de forma esparsa na Constituição 

Federal, em geral relacionados às relações entre particulares, podem ser, 

também, reconhecidos como fundamentais no atual estágio. 

Assim, mais do que um simples instrumento de intervenção do Estado na 

economia, é preciso refletir sobre a possibilidade de se encarar a repressão ao 

abuso do poder econômico, na qualidade de mecanismo indispensável para a 

criação de um ambiente que viabilize a vida digna das pessoas13, também como 

um direito humano e fundamental. Se tal instrumento é pressuposto necessário 

para assegurar a efetivação de tantos outros direitos humanos e fundamentais, 

não faria sentido que o próprio pressuposto em si não recebesse o mesmo nível 

de proteção e controle estatal que os direitos dele decorrentes recebem. 

Nessa toada, o reconhecimento da repressão ao abuso do poder econômico 

enquanto direito humano e fundamental conduziria à sindicabilidade dos atos 

administrativos e possível responsabilização do Estado por violação a direitos 

humanos14 (inclusive por omissão na repressão dos atos ilícitos perpetrados por 

particulares), bem como à possibilidade de controle pelo Estado com maior rigor 

dos atos particulares que ultrapassem o uso do poder econômico dentro da 

normalidade15. Ademais, o reconhecimento da repressão ao abuso do poder 

econômico enquanto direito humano também acabaria por impor, ao menos em 

tese, a vedação ao retrocesso nessa área16. Finalmente, tal medida asseguraria 

a função interpretativa de tal direito e norteadora da atuação dos órgãos 

 
13 Tal como reconhecido pelo §1º do art. 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, segundo o qual: “T odo ser 

humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doen ça 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle”( 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos, acesso em 03/07/21).  
14 Tal responsabilização em âmbito internacional, contudo, sobretudo por meio da atuação dos órgãos de controle internacional, 

tornar-se-ia possível e eficaz caso houvesse o reconhecimento da repressão ao abuso do poder econômico enquanto direito 

humano de forma expressa em tratado internacional ou no âmbito da jurisprudência internacional sobre o tema, o que ainda não 
ocorreu. 
15 Conforme aponta SHIEBER, o poder econômico é o que resulta da posse dos meios de produção. Quando esses meios de 

produção, em certos setores da atividade, são dominados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, por uma empresa ou um 
grupo de empresas, evitando que outros deles também possam dispor, configura -se o abuso do poder econômico (SHIEBER, 

1966, p. 3). 
16 Problematizando o ideal de vedação de retrocesso em se tratando de alteração de legislação ambiental, confira-se o excelente 
estudo de Thais SAYEG denominado “Princípio da vedação ao retrocesso ambiental e o julgamento da (in)constitucionalidade do 

novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) pelo Supremo Tribunal Federal” (2020). Para uma proposta de critérios a serem 

observados como condição para a legitimidade da restrição de direitos sociais fundamentais, dentre os quais os deveres de 
proporcionalidade e de resguardo de um mínimo existencial, ver SARLET/MARINONI/MITIDIERO, 2012, p. 569/570.  
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legislativos, judiciários e administrativos (eficácia irradiante sobre o ordenamento 

jurídico, como mencionado anteriormente).  

Questiona-se, contudo, se seria possível o reconhecimento do combate ao 

abuso do poder econômico como direito humano e, portanto, universal17, diante 

das inúmeras peculiaridades econômico-sociais e formas de governo existentes 

pelo globo.  

Haveria, nesse caso, indevida interferência e imposição de um modelo 

econômico por parte de Estados ou regiões mais fortes sobre aqueles mais 

fracos? Estaria em risco a liberdade econômica? Haveria risco de criação reversa 

de outras formas de abuso de poder econômico, só que em âmbito global? Seria 

o reconhecimento ao abuso do poder econômico um fator de fortalecimento do 

desenvolvimento regional e redução das disparidades econômico-sociais ou seria 

ele um possível agravante de tais desigualdades18? 

Em nosso entender, a característica da universalidade deve ser vista com 

parcimônia sempre que a imposição de determinado direito puder gerar um 

imperialismo cultural por parte daqueles Estados de cultura dominante (ocidental) 

ou, ainda, o agravamento das distorções e desigualdades regionais19. 

A despeito das inúmeras críticas internacionais ao chamado “truque de 

ilusionista”, pelo qual os Estados acabariam por ratificar tratados internacionais, 

mas os cumpririam sob a ótica nacional, com interpretação contraditória àquela 

dada pelos órgãos internacionais (RAMOS, 2016-A, p. 37), não nos parece que 

afastar por completo a ótica nacional e, muitas vezes, até mesmo regional (com 

distinções dentro de um mesmo Estado) seja a via mais adequada se levarmos 

em consideração a raiz do surgimento da proteção dos direitos humanos (que 

teve como uma de suas funções, justamente, corrigir desigualdades). 

 
17 Com a internacionalização dos direitos humanos, passou-se a defender a ideia de universalismo como uma das principais 

características dos direitos humanos, impondo-se a obrigação de os Estados preverem internamente determinados direitos com a 
mesma redação e interpretação de textos adotados internacionalmente (RAMOS, 2016 -A, p. 37). 
18 A esse respeito, vale referir o argumento apresentado por parte da doutrina no sentido de que as trocas internacionais 

estabelecidas entre países em desenvolvimento e desenvolvidos se dá de modo mais favorável a estes últimos, dado que serviria  
de empecilho para que aqueles encontrem estratégias que lhes possibilitem um modelo de desenvolvimento mais eficaz 

(SALOMÃO FILHO, 2002, p. 36/37; COUTINHO, 2013, p. 56 e ss.), isso em um contexto a alertar para a possível existência de 

influentes interesses na arena internacional quanto à adoção de determinadas políticas que não necessariamente serão boas para o 
conjunto das nações. No mesmo sentido são as críticas aos pacotes neoliberais receitados pelos países ricos ao restante do gl obo 

nos anos 90 do século XX, cujos efeitos para redução da pobreza e da desigualdade nas sociedades que os seguiram são incertos 

(MARTINS, 2011, p. 158 e ss.; PFEIFFER, 2011, p. 18/19; COUTINHO, 2013, p. 41 e ss; PIKETTY, 2020, p. 567 e ss.).  
19 Nesse contexto, cabe lembrar da terceira dimensão do princípio da igualdade, além da igualdade formal (perante a lei) e 

material (ligada à ideia de justiça social). Hoje, fala-se, também, em igualdade como reconhecimento, a exigir o respeito das 

minorias e o combate à injustiça de natureza cultural ou simbólica. Tal dimensão estaria abarcada pelo art. 3º, IV, da 
Constituição da República de 1988 e traria a ideia de que existe o direito de ser igual quando a diferença minimiza, mas tamb ém 

o direito de ser diferente quando a igualdade descaracteriza. 
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Essa visão, que respeita o caráter universal, mas autoriza, em casos 

específicos, a implementação do direito levando em consideração as 

peculiaridades locais, possibilita o reconhecimento da repressão ao abuso do 

poder econômico enquanto direito humano sem levantar tantas preocupações no 

que diz respeito aos questionamentos acima. 

Dessa forma, a despeito da universalidade dos direitos humanos, não se 

deixa de reconhecer a existência de certos limites impostos a um direito em nome 

da preservação de outro (limitabilidade dos direitos humanos, característica 

igualmente reconhecida pela doutrina como inerente aos direitos humanos)20. 

Nesse contexto, a repressão ao abuso do poder econômico, vista como um 

direito humano em si, acabaria por atuar também como um fator limitante da 

extensão de outros direitos humanos, dentre os quais a liberdade de iniciativa e 

o direito de propriedade. 

Quanto à questão do que seria configurado abuso e qual o modo adequado 

de enfrentá-lo, também nos parece natural que cada país deva tratar do problema 

em conformidade com as peculiaridades locais, considerando as necessidades 

de suas economias21, sem se descuidar, contudo, do ponto comum que toca a 

todas as nações: o fato de que a acumulação desmedida de capital por um 

punhado de empresários gera graves distorções na ideia de livre mercado, 

relativizando o ideal de liberdade de contratar e sujeitando contingentes enormes 

de pessoas ao puro arbítrio do poder privado. 

  Em se estabelecendo como direito humano o direito de o cidadão ver no 

Estado um anteparo ao exercício abusivo desse poder (que, no limite, 

compromete as suas chances de encontrar meios para sua vida digna, a qual, 

sem um mínimo material garantido, resta privada de qualquer liberdade), lança-

se uma pedra fundamental em um caminho que precisa ser encontrado à vista 

 
20 Parte da doutrina defende que alguns requisitos, tal como a universalidade, não seriam aplicáveis aos direitos econômicos, 
sociais e culturais, o que, na visão de alguns, afastaria inclusive a sua natureza enquanto direitos humanos (WEIS, 2014, p. 57). 
21 A respeito note-se que não parece ser razoável (e talvez nem mesmo factível), de antemão e de forma absoluta, proibir -se 

qualquer concentração econômica em um dado mercado relevante, seja pela existência de razões conjunturais que possam levar a 
tal resultado, seja por possíveis ganhos de escala que possam advir do fenômeno, seja pela possível conveniência de se fortalecer 

certos agentes econômicos com vistas a conquista de mercados externos. Sobre o ponto, DALLARI observa que a doutrina 

aponta como uma das causas para o florescimento econômico de grandes empresas nos EUA no século XIX a abstenção da União 
em regular tal âmbito somada à negativa da competência para que Estados pudessem fazê -lo, quadro que só viria a se alterar a 

partir do final daquele século e, em especial, através das políticas públicas estabelecidas no pós -crise de 1929 (DALLARI, 2019, 

p. 52 e ss..). Nada obstante, quando a política de concentração econômica é encampada pelo Estado, há necessidade de reforço do 
ônus argumentativo para a construção do respectivo desenho normativo, de modo a que os objetivos de interesse público a serem 

alcançados sejam devidamente sopesados com as potenciais desvantagens para os demais agentes econômicos e consumidores 

decorrentes do novo cenário. Sobre os desafios enfrentados para a juridicização e republicanização das políticas públicas de 
fomento econômico, ver SCHAPIRO, 2017; ISSA, 2020, p. 67 e ss.; MONTEIRO, 2021.    
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das tendências nada promissoras que despontam num futuro próximo caso os 

sistemas jurídicos continuem a fechar os olhos para quem são os ganhadores e 

perdedores da manutenção da ordem econômica tal como ela está montada 

(ROSANVALLON, 1995, p. 27 e ss.; COMPARATO, 2013, p. 184 e ss.22; FARIA, 

2015, p. 137 e ss.; HARARI, 2018, p. 21 e ss.; MARKOVITS, 2019, p. 65 e ss.; 

PISTOR, 2019, p. 205 e ss.; CASSESE, 2019, p. 172 e ss.; ZUBOFF, 2020, p. 63 

e ss.; PIKETTY, 2020, p. 567 e ss.23.; SANDEL, 2020, p. 205 e ss.; HENDERSON, 

2021, p. 201 e ss.). 

 

2.1 Processualidade ampla como ferramenta para tutela do indivíduo 

nas relações de poder públicas e privadas 

 

Em se assumindo como direito humano a repressão ao abuso do poder 

econômico, uma ferramenta que pode se revelar bastante útil para o seu exercício 

é a compreensão do instituto do processo como uma garantia do cidadão face ao 

exercício de qualquer tipo de poder, isto é, seja este de natureza pública ou 

privada. 

Desde a segunda metade do século XX a ideia do processo como um iter a 

ser observado por autoridades públicas no desempenho de suas atividades foi se 

espraiando para outras funções estatais além do tradicional exercício da 

jurisdição24, sobretudo no que se refere ao desempenho de missões a cargo da 

burocracia do Estado social. 

 
22 “Esse processo de acumulação do capital, considerado o aspecto macroeconômico, exige constante aumento do consumo 

global; o que significa não apenas facilitar o crédito para os consumidores, mas também reduzir o preço unitário das mercador ias 
e serviços, além da produção de artigos menos duradouros ou a prestação de serviços cada vez ma is precários [...]” 

(COMPARATO, 2013, p. 188). Mais à frente o autor prossegue: “No início de 2009, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) alertou para o fato de que, em meados do século, a população mundial chegaria a cerca de 9 bilhões  de 
pessoas, com aumento em pelo menos 50% da demanda de alimentos. Segundo cálculos das Nações Unidas, porém, a estimativa 

futura da oferta mundial de substâncias alimentícias seria 25% inferior à atual.(...) E qual a resposta das organizações capi talistas 

mundiais? Adquirir o máximo de terras aráveis na Ásia, na África e na América Latina, com a finalidade de vender alimentos a 
preços elevados, numa estimativa de lucro empresarial líquido de 20% a 30% por ano. Ou seja, a fome tornou -se o negócio do 

século” (COMPARATO, 2013, p. 194). 
23 “Do ponto de vista dos habitantes do continente europeu, uma comparação mais pertinente seria, por exemplo, constatar que a 
desigualdade de renda, cujo nível diminuíra bastante na Europa ao longo do século XX, aumentou de mod o significativo a partir 

dos anos 1980-1990” (PIKETTY, 2020, p. 570). 
24 Comentando o significado da Magna Carta de 1215 no processo de afirmação histórica dos direitos humanos, pontua 
COMPARATO: “a cláusula 39, geralmente apontada como o coração da Magna Carta, desvincula da pessoa do monarca tanto a 

lei como a jurisdição. Os homens livres devem ser julgados pelos seus pares e de acordo com a lei da terra. Eis aí, já em sua  

essência, o princípio do devido processo jurídico (due process of law) expresso na 14ª Emenda à Constituição norte-americana e 
adotado na Constituição Federal brasileira de 1988 (art. 5, LIV: ‘ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o  

devido processo legal’). O princípio é reafirmado para determinadas situações particula res, nas cláusulas 52 e 55” (2003, p. 80).  
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Tendo por palco as preocupações com o potencial risco às esferas de 

liberdade e propriedade individual advindos das políticas encampadas pelas 

agências norte americanas no pós-crise de 1929, os Estados Unidos editaram 

seu Código de Processo Administrativo em 1946 (APA – Administrative Procedure 

Act) disciplinando o modo pelo qual esse grande poder ora reconhecido ao Estado 

de intervir no ambiente econômico deveria ser exercido (PALMA, 2014, p. 226 e 

ss.; STRAUSS, 2015, p. 231 e ss., p. 290 e ss.; SUNSTEIN/VERMEULE, 2020, 

p. 8 e ss., p. 30 e ss.; MEDAUAR, 2021, p. 218/220; PEREZ, 2022, p. 350 e ss.).  

Assim, ao lado do processo judicial como meio de se propiciar que os juízes 

pudessem proferir decisões adequadas, após garantir aos litigantes o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, produzindo as provas necessárias para o 

esclarecimento dos fatos e com o ônus de motivar suficientemente suas 

deliberações, os servidores públicos passaram também a ter que seguir, para o 

cumprimento de suas atribuições, um rito, mutatis mutandis, análogo. 

Onde há competência, ou seja, ato-em-potência vocacionado a produzir 

efeitos que tocam terceiros, deve haver um processo que assegure (ou ao menos 

contribua para) o seu correto desempenho (MEDAUAR, 2021, p. 70 e ss.), a evitar 

que as pessoas interessadas em uma escolha pública sejam indevidamente 

prejudicadas. Nessa linha de raciocínio, necessário se faz facultar-lhes 

manifestação a respeito junto ao respectivo decisor, a quem, consequentemente, 

cabe sopesar de modo proporcional os interesses públicos e privados que são 

levados ao seu conhecimento sobre a matéria examinada.  

Como é na arena do processo que se viabiliza a concretização de todos os 

princípios que regem a função estatal (legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica etc.), 

sua existência desponta como uma das principais garantias individuais e coletivas 

contra o abuso de poder por parte das autoridades constituídas (MASHAW, 1997, 

p. 113 e ss.; PEREZ, 2020, p. 236 e ss.; SUNSTEIN/VERMEULE, 2020, p. 30 e 

ss.; MEDAUAR, 2021, p. 70 e ss.). 

De se questionar, portanto, se o processo só serviria para o controle do 

poder de incumbência do Estado ou se poderia ser exigido, também, em relações 

privadas marcadas pela desigualdade das posições jurídicas mantidas pelos seus 

intervenientes. 
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Doutrinariamente, a pergunta já encontra resposta consistente, com algum 

reflexo na jurisprudência, ainda que sob rótulos diversos. 

Sabino CASSESE, ao discorrer sobre o Direito Administrativo sem Estado25, 

defende que uma série de entidades de “direito privado” que atuam na seara 

internacional devem ter seu iter deliberativo regido por princípios próprios do 

“direito público”, isso em razão da grande repercussão que suas decisões têm 

sobre milhares de pessoas ao redor do globo (CASSESE, 2011, p. 151 e ss.; 

CASSESE, 2012, p. 39 e ss.). 

Dentre esses princípios, destaca-se justamente o da necessidade de sua 

submissão aos ditames de um devido processo (CASSESE, 2012, p. 63 e ss., p. 

92 e ss.), de forma em tudo equivalente ao que se dá com decisões estatais que 

colhem o conjunto da coletividade. 

Assim, caso uma entidade privada com operação transnacional vá dispor 

sobre assuntos que repercutam sensivelmente na esfera jurídica de terceiros 

indeterminados, por exemplo, suas escolhas devem estar abertas à participação 

destes26, com espaço de instrução próprio para produção de provas sob o crivo 

do contraditório, a redundar em opções devidamente motivadas e que não 

imponham ônus despropositados aos seus destinatários27(CASSESE, 2012, p. 42 

e ss., p. 72 e ss.; p. 94 e ss.). 

O processo, também neste contexto, contribui para uma decisão de melhor 

qualidade, garante o respeito a direitos e expectativas legítimas daqueles que 

serão por ela afetados e serve ao propósito de legitimar o exercício do poder, o 

que acaba por favorecer a sua efetividade, uma vez que tende a diminuir a 

resistência privada quanto aos termos das deliberações adotadas (MASHAW, 

1997, p. 113 e ss.; SCHIRATO, 2010, p. 40 e ss.; BAPTISTA, 2019, p. 169 e ss.; 

PEREZ, 2020, p. 196 e ss., p. 254 e ss.; MEDAUAR, 2021, p. 70 e ss.).  

 
25 Sobre o tema, que ainda tem tratamento incipiente na nossa doutrina, ver apontamentos de MEDAUAR, 2017, p. 363/364; 

BAPTISTA, 2019, p. 249/250. Na doutrina estrangeira, ver AUBY, 2010, p. 53 e ss.; CASSESE, 201 1, p. 20 e ss., p. 79 e ss.; 
CASSESE, 2012, p. 57 e ss.; p. 92 e ss. 
26 A doutrina do Direito Empresarial contemporâneo aparentemente caminha para reconhecer o mesmo tipo de direito à 

participação de terceiros em deliberações societárias ao afirmar que organizações empresariais devem considerar/respeitar os 
interesses afetados por sua atuação, em especial aqueles comunitários e relativos à exploração de bens comuns/coletivos. Ness e 

sentido, ver SALOMÃO FILHO, 2012-B, p. 63/64, p. 68 e 71. 
27 Jean-Bernard AUBY fala sobre a necessidade de “constitucionalização” e “democratização” de atores não estatais que operam 
na arena internacional, de modo que eles sejam enquadrados quanto à observância de princípios e valores próprios da ação 

pública, notadamente no que concerne ao respeito dos direitos fundamentais do indivíduo (2010, p. 170/171).  
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No âmbito nacional, a solução preconizada para se assegurar a satisfação 

de tais pautas no bojo do exercício do poder privado a cargo de grandes 

conglomerados empresariais não é discrepante, ainda que não se use 

exatamente o argumento do dever de “processualidade ampla” como mecanismo 

para o freio ao abuso em tal seara28 29. 

Ao lado das relações às quais se aplica expressamente o Código de Defesa 

do Consumidor, que veda expressamente exigências “abusivas” em detrimento 

do aderente aos contratos de massa (art. 5130), num sem número de outras 

relações mantidas entre indivíduos e empresas, ou entre empresas de distintos 

portes, decisões unilaterais questionadas junto aos Tribunais sob a perspectiva 

de sua justiça acabam por implicar ordens de esclarecimento, de justificativa 

adequada, como condição de sua legitimidade. 

É o que se observa, por exemplo, no vínculo de trabalho estabelecido entre 

pessoas e aplicativos. Embora seja controversa a aplicação da Consolidação das 

Leis do Trabalho a tal tipo de interação, não é incomum a judicialização de 

decisões tomadas por aplicativos de transporte em detrimento de seus 

“colaboradores” sob o argumento de abusividade, marcadamente pela falta de 

motivação nas punições aplicadas por descumprimento de normas de serviço ou 

então em decorrência de má-avaliação feita pelos respectivos usuários. 

Havendo competência para imposição de um gravame ou para gerar um 

efeito desfavorável a outrem, do que é exemplo a negativa de acesso a um 

mercado ou serviço, mesmo em relações que não envolvam o Estado, a 

jurisprudência caminha no sentido de se impedir o arbítrio. Isto é, ainda que sob 

dizeres diversos, exige-se do decisor privado a observância de um devido 

 
28 “(...) (para além das relações entre Estado e indivíduo) também na esfera privada ocorrem situações de desigualdade geradas 

pelo exercício de um maior ou menor poder social, razão pela qual não podem ser toleradas discriminações ou agressões à 

liberdade individual que atentem contra o conteúdo da dignidade da pessoa humana dos direitos fundamentais, zelando -se, de 
qualquer modo, pelo equilíbrio entre esses valores e os princípios da autonomia privada e da liberdade negocial e geral, que, por 

sua vez, não podem ser completamente destruídos” (SARLET, 2006, p. 397).  
29 Fábio Konder COMPARATO, ao preconizar a necessidade de construção de instituições sociais fundadas nos princípios 
fundamentais da República, da democracia e do Estado de Direito como ferramentas de proteção do ser humano em face do poder 

econômico capitalista, defende a criação de “controles públicos, com a necessária participação popular, de toda forma de pode r, 

seja ele público ou privado, com fundamento, em última instância, no sistema geral de direitos humanos” (2013, p. 195).  
30  Art. 51 da Lei 8.078/1990 – “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm, acesso em 29/06/22). 
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processo: uma deliberação fundamentada, proporcional, após ouvir o afetado, em 

um espaço que permita a produção de provas e dissipação de dúvidas31. 

  

 

3  EQUILÍBRIO E VALORES NAS TRANSAÇÕES DO MERCADO: O DESAFIO 

DO DESENVOLVIMENTO 

 

Ter um mercado saudável, no qual o poder econômico esteja relativamente 

diluído entre distintos agentes e grupos privados, que concorram entre si para oferecer 

produtos e serviços em melhores condições de preço e qualidade para a população, 

corresponde a uma criação do Estado e configura um fator imprescindível para o 

desenvolvimento (SALOMÃO FILHO, 2002, p. 44 e ss.; COUTINHO, 2013, p. 28 e 

ss.). 

Embora o termo desenvolvimento, em si, comporte várias acepções, qualquer 

delas exige das autoridades constituídas empenho não só para a sua definição em 

determinadas circunstâncias de tempo e lugar, como também para a sua 

concretização na vida das pessoas. 

Se cabe ao Estado organizar suas políticas públicas de modo a favorecer o 

desenvolvimento nacional (art. 3, II da CR), incumbe aos representantes eleitos pelo 

povo deliberar sobre se esse desenvolvimento significará simplesmente crescimento 

na produção de bens e serviços32, geração de bem-estar para os cidadãos, uma 

combinação entre tais objetivos ou sua substituição por um terceiro.  

 
31 “Prestação de serviços. Aplicativo de transporte privado de passageiros (Uber). Descredenciamento de motorista parceiro sob 

alegação de descumprimento dos termos e condições gerais da plataforma. Indícios de fraude consistente na realização de 
viagens combinadas. Demanda condenatória em obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Pretensão de 

recadastramento no aplicativo e indenização por lucros cessantes e danos morais. Julgamento de parcial procedência. Ausência 

de prova suficiente da existência de justificativa legítima para o desligamento do motorista. Ausência de contraditório . Princípios 
da autonomia da vontade e liberdade contratual, ademais, que devem ser sopesados aos da função social do contrato e boa -fé. 

Plataforma que, oferecendo a possibilidade de uso de sua estrutura pelos motoristas, tem a possibilidade de controlar a atividade 

daqueles e promover o desligamento, se lhe parecer conveniente, em face de dados objetivos. Impossibilidade, todavia, de 
desligamento totalmente imotivado, privando o profissional de seu meio de vida. Abuso no desligamento caracterizado. 

Reintegração do autor no quadro de motoristas parceiros que se demonstra devida. Lucros cessantes devidos por todo o período 

de inatividade, até a reintegração, a serem apurados, todavia, em liquidação (tomando por teto o valor da r. sentença). Demanda 
parcialmente procedente, mas com alteração do modo de apuração dos lucros cessantes. Sentença reformada em tais limites. 

Apelo da ré parcialmente provido (TJSP - 29ª Câmara de Direito Privado – Des. Relator: Fabio Tabosa - Apelação Cível 

1000318-10.2020.8.26.0084 - Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 01/07/2022)  
32 A doutrina aponta a questão do crescimento da produção de bens e serviços como a finalidade def endida para a economia no 

curso do século XX, como se tal incremento, por si só, bastasse para gerar bem-estar para a população (COUTINHO, 2013, p. 

28). Esse tipo de concepção, aliás, é plenamente compatível com espírito que moveu o capitalismo no período,  em que a 
acumulação de capital foi assumida como um fim em si, numa ciranda para a qual os seres humanos funcionam apenas como 

engrenagens (WEBER, 1904, p. 45 e ss., p. 62)  



PROTEÇÃO JURÍDICA DA PESSOA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Identificado o norte a ser perseguido pelo país em termos de desenvolvimento, 

este, como é intuitivo, além de ter sido reiteradamente demonstrado pela experiência, 

não será espontaneamente materializado por atores preocupados exclusivamente 

com a satisfação de seus interesses egoísticos de curto prazo (SALOMÃO FILHO, 

2002, p. 50 e ss.; SALOMÃO FILHO, 2012-A, p. 39 e ss.).  

Impõe-se ao Estado o ônus de estabelecer os valores a serem efetivados com o 

livre mercado, o qual, para ser realmente livre, deve estar comprometido com um 

mínimo de igualdade material entre seus players (SALOMÃO FILHO, 2002, p. 40 e 

ss., p. 46; COUTINHO, 2013, p. 46 e ss.). Além disso, o Poder Público deve ter um 

papel ativo para evitar a excessiva concentração de poder econômico nas mãos de 

poucas empresas, bem como o cometimento de práticas abusivas por parte destas 

em detrimento de pessoas físicas ou jurídicas, sobretudo para as quais não exista, de 

fato, a opção de contratar. 

Finalmente, só há o Estado como meio de se buscar relações de cooperação 

entre atores que, legitimamente absorvidos na corrida por vantagens próprias, podem 

coletivamente estar gerando resultados péssimos sob a perspectiva de aspirações de 

toda a coletividade (SALOMÃO FILHO, 2002, p. 50 e ss.; SALOMÃO FILHO, 2012-A, 

p. 39 e ss.), o que, com o passar do tempo, provavelmente imporá prejuízos a eles 

mesmos (GRAU, 2002-A, p. 13233). 

Em suma, por meio da regulação estatal sobre a economia não só se viabiliza a 

própria existência do mercado (garantindo-se, por exemplo, o cumprimento de 

contratos), como se busca assegurar o seu funcionamento minimamente equilibrado 

(o que passa, mas não se resume, ao combate às suas falhas) e em conformidade 

com aspirações que a sociedade tenha quanto ao processo de geração de riquezas 

indispensáveis para a vida digna dos seus integrantes (o que supõe a repressão ao 

abuso do poder econômico por parte dos detentores de capital, além da persecução 

de metas de interesse geral caras à sociedade).  

Esse último aspecto da regulação espelha justamente o comprometimento do 

Estado com um projeto de desenvolvimento nacional, o qual passou a fazer parte da 

realidade do mundo ocidental no curso do século XX (COMPARATO, 2012, p. 38 e 

ss.), com organizações políticas assumindo uma posição de maior ou menor 

 
33 “O direito moderno é instrumento de que se vale o Estado para defender o capita lismo dos capitalistas...dizendo-o de outro 

modo: a destruição do Estado, hoje, no momento histórico presente, pelo capitalismo, consubstanciaria uma estratégia suicida,  na 
medida em que deixa abandonados os mercados, à mercê dos capitalistas [...].”(GRAU, 2002-A, p. 132). 
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protagonismo no setor econômico, buscando conciliar interesses públicos e privados 

potencialmente conflitantes, como os de combate à inflação, livre iniciativa, direito de 

propriedade e busca do pleno emprego. 

Nada obstante, como é intuitivo, pressuposto para qualquer projeto de 

desenvolvimento dirigido à geração de bem-estar para a população (e não apenas à 

indução do crescimento como um fim em si mesmo) é precisamente se evitar a 

excessiva concentração de poder econômico nas mãos de poucos atores, oferecendo-

se condições materiais para que todos os intervenientes no mercado consigam fazê-

lo com um mínimo de liberdade real e chance de prosperidade, elementos diretamente 

relacionados ao postulado de dignidade do ser humano.  

No mais, como defendido linhas acima, estratégias estatais para se impedir que 

decisões unilaterais por parte de poderosos atores econômicos gerem prejuízos à 

massa de atores mais vulneráveis é fator fundamental para que a ordem econômica 

de fato esteja organizada de modo a promover a prosperidade coletiva, e não apenas 

lucros estratosféricos por parte de agentes melhores posicionados, o que nem sempre 

se dá só por razões de mérito, como um olhar atento à realidade não deixa esconder 

(MARKOVITS, 2019, p. 12 e ss., p. 24 e ss., p. 111 e ss.; SANDEL, 2020, p. 33 e ss., 

p. 59 e ss.; PIKETTY, 2020, p. 474 e ss., p. 616 e ss., p. 657 e ss.). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O tema dos direitos humanos é central para a compreensão do fenômeno do 

Estado Democrático de Direito, cujo surgimento e evolução sempre esteve 

relacionado ao limite de intervenção estatal na esfera individual, bem como, após os 

movimentos socialistas e o Constitucionalismo Social, à satisfação das demandas 

coletivas através de serviços públicos prestacionais, como agente encarregado de 

realizar o valor da solidariedade intersubjetiva (WEIS, 2014, p. 21). 

Considerando que, para além do Estado, o poder econômico também pode 

representar uma grave ameaça à vida digna do ser humano, ao potencialmente 

colocar obstáculos ilegítimos para que este tenha acesso seja a um trabalho digno, 

seja aos bens e serviços indispensáveis para a sua manutenção, neste estudo 
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investigamos a hipótese sobre se a repressão ao seu abuso pela organização política 

poderia, ela mesma, ser tida como um direito humano. 

Ao fim do nosso percurso, e após passarmos em revista bibliografia que 

tangencia o assunto, nossa resposta é afirmativa, ainda que existam alguns pontos 

de cautela sob a perspectiva de sua concretização, em especial à vista da 

necessidade de observância das peculiaridades locais nas estratégias de combate a 

esse tipo de prática lesiva, sem que se desrespeite, por sua vez, o caráter universal 

dos direitos humanos. 

Se a própria liberdade individual não existe sem um mínimo de elementos 

materiais que permitam o seu efetivo exercício, sendo notórios os óbices que a 

sujeição do indivíduo ao livre jogo das forças de mercado pode implicar para a 

preservação da sua dignidade, o combate ao abuso do poder privado exercido pelo 

acúmulo de capital corresponde a uma tarefa estatal imprescindível e, como tal, 

parece-nos que seu reconhecimento enquanto direito humano, além de simples 

mecanismo de intervenção do Estado na economia, seja capaz de gerar maior 

efetividade na busca pelo desenvolvimento nacional e regional. 

No mais, a noção de processualidade ampla aplicada aos cenários onde haja 

potencial de abusividade do uso do poder econômico também serviria como 

instrumento complementar no controle de tais abusos. 

Por fim, a função em comento, na linha do argumento explorado neste ensaio, 

está em total consonância com nossa ordem constitucional, que impõe ao Estado 

brasileiro as missões de construir uma sociedade justa e solidária, erradicar a pobreza, 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como de promover o bem de todos, 

garantindo o desenvolvimento nacional.  

Tal reconhecimento, como defendemos, seria possível independentemente de 

previsão expressa da locução “repressão ao abuso do poder econômico” no rol dos 

direitos fundamentais. Por outro lado, como visto, a sua efetiva proteção em âmbito 

internacional por meio dos órgãos de controle internacionais dependeria da sua 

previsão no rol dos direitos humanos em textos internacionais ou então da sua 

aceitação pela jurisprudência das cortes internacionais, o que, até onde se tem notícia, 

ainda não ocorreu. 

Assim, buscou-se trazer com o presente estudo as reflexões necessárias para 

que tal reconhecimento, inclusive em âmbito internacional, venha a ocorrer num futuro 

próximo. 
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HUMAN RIGHTS, ENLIGHTENMENT AND COLONIALISM: 

CONTRADICTIONS OF MODERNITY 

 

Pablo Biondi1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os direitos humanos são usualmente descritos, na filosofia do direito, como 

uma obra da modernidade. A enunciação de direitos imanentes à humanidade do 

homem, como expressão jurídica de uma essência humana, bem como a 

positivação dos direitos associados a essa essência na forma de declarações e 

de cláusulas constitucionais, pertencem ao contexto do iluminismo e das 

revoluções liberais. 

Assim entendidos, os direitos humanos podem ser concebidos como uma 

expressão axiológica da aurora da modernidade. Para Norberto Bobbio, aliás, 

eles só podem encontrar sustentação em valores últimos que, nessa condição, 

“não se justificam; o que se faz é assumi-los”, pois “o que é último, precisamente 

por ser último, não tem fundamento” (BOBBIO, 2004, p. 18).  

Nas leituras tradicionais, os direitos humanos são apresentados como 

universais, ou seja, como válidos para qualquer integrante do gênero humano. 

Sua referência de origem é o homem abstrato, ou melhor, o “Homem”, 

considerado, inclusive, como o núcleo da própria ideia de direito a partir do século 

XVIII. Conforme apontou Hannah Arendt (1989, p. 324), a Declaração dos Direitos 

do Homem “significava que doravante o Homem, e não o comando de Deus nem 

os costumes da história, seria a fonte da lei”, o que se daria de modo 

 
1 Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (2009), mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo (2012) 

e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo (2015). Professor de "Filosofia do Direito" na Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo. 
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“independente dos privilégios que a história havia concedido a certas camadas 

da sociedade ou a certas nações”. 

Na mencionada declaração, prossegue Arendt (1989, p. 324), os direitos 

constam como sendo “inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis de outros direitos  

ou leis”, no sentido de que “não se invocava nenhuma autoridade para 

estabelecê-los”. Somente o Homem haveria de figurar como origem e como fim 

desses direitos, os quais, de todo modo, antecedem as deliberações humanas. 

Os direitos do Homem não são instituídos, apenas esclarecidos, declarados. 

“Declarar, aliás, é vocábulo cognato de esclarecer, de aclarar”, uma noção em 

consonância com o espírito do século XVIII, “marcado pela ideia de que as luzes 

da razão iluminavam todas as ações humanas e desvendavam os segredos da 

natureza” (COMPARATO, 2010, p. 153). 

Se os direitos humanos correspondem, discursivamente, à natureza do 

homem em geral, ao que já está dado no “Homem” enquanto tal, supõe -se que 

ninguém estaria desabrigado dessa tutela, ou, se quisermos, dessa valoração. 

Contudo, não se pode ignorar a “embaraçosa circunstância” de que o Estado de 

direito (rule of law), assim compreendido como a forma política da proteção 

desses direitos (igualmente nascida no século XVIII), conviveu pacificamente nos 

Estados Unidos da América com extermínio dos povos ameríndios, com a 

escravidão negra2 e com diversas práticas segregacionistas (ZOLO, 2007, p. 6). 

O fato citado acima nada tem de aleatório. Nos EUA, a luta contra os abusos 

da coroa inglesa conduz a uma república de proprietários, unida por um 

compromisso constitucional de limitação do poder estatal sobre a propriedade 

privada (inclusive sobre a propriedade de escravos). Do outro lado do Atlântico, 

a escravidão como regime de trabalho aplicável nas colônias foi abolida na fase 

jacobina da Revolução Francesa, mas logo foi instituída novamente sob Napoleão 

Bonaparte, perdurando até 1848. As grandes revoluções fundadoras da 

modernidade política e jurídica, com efeito, não surtiram os mesmos efeitos entre 

brancos e negros, ou entre metrópole e colônia. 

 
2 Cumpre citar a impactante decisão proferida pela Suprema Corte estadunidense no caso Dred Scott v. Sandford, de 1857, na 
qual se fez constar expressamente que pessoas de descendência africana não contariam como cidadãs no que concerne à s 

disposições constitucionais. 
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Nota-se, pois, que o universalismo dos direitos humanos, já em suas origens, 

esbarra em sérias dificuldades. Como interpretar esse fato? Numa abordagem 

mais convencional, poder-se-ia dizer que estaríamos diante de uma tutela jurídica 

bastante incipiente, de um cenário que seria amadurecido no século XX. Bobbio 

indica, por exemplo, um processo de passagem do homem genérico para o 

homem específico, um movimento de novas declarações de direitos que se voltam 

para crianças, mulheres, idosos, deficientes etc. (BOBBIO, 2004, p. 64).  

Ocorre, no entanto, que os novos instrumentos normativos, mais concretos 

em seu conteúdo, não só se mostram insuficientes para eliminar as diversas 

práticas (sociais e institucionais) de discriminação que existem até hoje, como 

não podem explicar o preterimento de certos segmentos populacionais. Ainda que 

se aceite a perspectiva “evolutiva” dos direitos humanos, como se eles 

acompanhassem o suposto progresso ininterrupto da humanidade a partir de uma 

atualização de declarações, isso não soluciona a seguinte dúvida: por que, por 

exemplo, os negros estadunidenses – e não os brancos – precisaram suportar um 

século de escravidão e outro século de sistema Jim Crow até que a discriminação 

oficial fosse finalmente suprimida? Por que os ideais iluministas aplicaram-se de 

imediato a populações brancas e apresentaram uma “eficácia diferida” no tocante 

a grupos não-brancos? 

Para enfrentar esse problema da convivência entre direitos humanos 

institucionalizados em nome do “Homem” e flagrantes iniquidades contra 

populações específicas, propõe-se o seguinte percurso: uma passagem 

brevíssima pelas ideias de Descartes, nas quais já se identifica uma premissa 

eurocêntrica condutora da filosofia moderna; um exame do pensamento iluminista 

e do aprofundamento do contraste entre modernidade e atraso, entre civilização 

e selvageria; um estudo do discurso do progresso e da sua perspectiva 

eurocêntrica no âmbito dos direitos humanos; uma comparação fundamentada 

entre os elementos igualitaristas e os elementos discriminatórios no interior do 

iluminismo; uma alusão à revolução haitiana enquanto expressão das 

contradições da época iluminista. 
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1 O PRÓLOGO CARTESIANO 

 

O problema a ser enfrentado começa com Descartes. Na busca pelo método, 

dizia o célebre filósofo, seria necessário adotar uma postura cética no 

conhecimento: suspender as opiniões, colocar os sentidos sob suspeita e 

encontrar pontos de apoio que sejam sólidos, imunes ao efeito corrosivo da 

dúvida. O fundamento último da certeza cartesiana, como se sabe, é o cogito ergo 

sum. Mas para além de apontar o pensamento como a base definitiva da filosofia 

(o próprio ato de duvidar depende do pensamento), o célebre filósofo apresentou 

máximas provisórias sobre como deveríamos orientar nosso juízo. Seria 

prudente, de início, agir de acordo com os costumes e as leis do país, bem como 

adotar as opiniões mais moderadas, comumente aceitas e praticadas pelos 

indivíduos sensatos. O primeiro passo, assim, é seguir o exemplo daqueles que 

se destacam por sua pronunciada sensatez, em especial daqueles com quem 

convivemos. “E, embora talvez haja pessoas tão sensatas entre os persas ou os 

chineses quanto entre nós, parecia-me que o mais útil era seguir aquelas com 

quem teria de viver” (DESCARTES, 1996, p. 28). 

Pois bem. O argumento empregado por Descartes na passagem citada 

contém uma sutileza que foi devidamente captada por José Garcez Ghirardi e 

Salem Hikmat Nasser (2016, p. 45-46) quando concluem que não apenas há uma 

relação de oposição entre o “nós” (cultura francesa/ocidental) e o “eles” 

(perspectiva dos persas e chineses), como há, igualmente, uma hierarquia nas 

entrelinhas. A cultura europeia é sugerida como normal (normativamente válida 

para outros povos), já que a sensatez do ambiente cartesiano é indicada como 

uma medida universal, como um autêntico paradigma cultural. Na passagem 

comentada, “o argumento não é que chineses e persas possam ser mais sensatos 

que nós, quiçá muito mais, mas sim que possam ser tão sensatos quanto nós” 

(GHIRARDI; NASSER, 2016, p. 46), de maneira que há um limite superior 

definido, restando saber se as perspectivas estrangeiras conseguirão alcançá-lo. 

Uma leitura mais favorável a Descartes poderia supor que a percepção sobre 

povos asiáticos em contraste com a cultura ocidental da França seria apenas um 

elemento acidental, uma comparação infeliz no interior de um raciocínio justo. No 

entanto, o caráter sistemático-dedutivo da filosofia cartesiana afasta essa 
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possibilidade. Suas considerações morais não podem ser desconectadas dos 

seus fundamentos metafísicos3. Dessa maneira, constata-se que o pensamento 

cartesiano, apesar de eliminar a contingência das opiniões individuais e das 

sensações, não é capaz de suprimir o particularismo do horizonte europeu: ao 

contrário, eleva-o a um patamar normativo. 

Cabe acrescentar ainda que o dualismo corpo-mente na filosofia de 

Descartes, ou seja, a oposição entre uma substância pensante (alma) e uma 

substância extensa (corpo), cumpriu, outrossim, um papel importante na distinção 

hierarquizante entre os povos da Europa e os demais povos do planeta. Ao 

separar corpo e mente, o cartesianismo constitui o homem como sujeito racional 

por excelência, inferiorizando os elementos que o indivíduo humano compartilha 

com os demais seres da natureza. Os sentidos não apenas nos enganam, eles 

não nos diferenciam dos animais. O autêntico sujeito, assim, eleva-se acima da 

animalidade e se constitui em sua racionalidade. Eis aí um raciocínio que 

estabelece as bases do imaginário contratualista acerca do estado de natureza: 

a civilização, enquanto sociedade organizada, desenvolve-se num movimento de 

distanciamento em face da existência natural/animal dos indivíduos. Segundo a 

régua filosófica da modernidade, a vida em comunhão com a natureza seria uma 

condição primitiva observável nas comunidades exteriores à Europa, 

correspondendo a um estágio pré-civilizatório. Os povos que não haviam sido 

absorvidos pela dinâmica capitalista de sujeição da natureza como objeto a ser 

conquistado e controlado, precisamente por sua comunhão com o meio natural, 

seriam considerados como um apêndice da natureza, e não como expressão fiel 

da humanidade/racionalidade do sujeito moderno. “De acordo com o mito do 

estado de natureza e da cadeia do processo civilizatório que culmina na 

civilização europeia, algumas raças (…) estão mais próximas da ‘natureza’ do que 

os brancos4” (QUIJANO, 2000, p. 225). 

Cumpre observar que a filosofia política predominante nos séculos XVII e 

XVIII assumiu feições fortemente contratualistas, o que explica a importância 

dada ao mítico estado de natureza enquanto um estágio anterior à sociedade e 

 
3 “Sendo o sistema de Descartes dedutivo, é preciso caminhar dos fundamentos para as consequências. Descartes exprime essa 

ideia na imagem da árvore do saber, cujas raízes são a metafísica; o tronco, a física; e os ramos, a m ecânica, a medicina e a 

moral” (SILVA, 2005, p. 77). 
4 Informamos que as traduções de trechos de obras em língua estrangeira foram feitas livremente.  
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ao Estado, os quais só poderiam surgir com apoio no consentimento dos 

indivíduos. Mas essa noção de um estado de natureza, além de expressar o 

emergente individualismo liberal, também contém em si a tese de que aqueles 

que não avançam em direção ao contrato social acabariam por se confundir, de 

algum modo, com a própria natureza, a qual se coloca para o sujeito (o “Homem”) 

como um objeto a ser apropriado, subordinado a um domínio e transformado em 

algo útil. Daí a origem de um antagonismo entre civilização e selvageria, de uma 

divisão hierárquica da humanidade que coexistiu discursivamente (e mesmo 

institucionalmente) com a igualdade liberal. 

 

 

2 AS LUZES DA MODERNIDADE E O ATRASO 

 

A modernidade filosófica alcançou um novo patamar de desenvolvimento 

com o iluminismo. Vale dizer que o cartesianismo já apontava para uma atitude 

de independência teórica em face dos antigos sistemas de pensamento. A 

deferência diante dos filósofos da Antiguidade já declinava5, uma vez que a busca 

pela verdade não dependeria mais do exame dos clássicos, mas antes da 

correção do método. Na fase iluminista, essa lógica encontra o seu ponto 

culminante, sobretudo no que concerne à crítica da tradição e das narrativas 

míticas. “O programa do esclarecimento”, como salientam Adorno e Horkheimer 

(1985, p. 19), “era o desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos 

e substituir a imaginação pelo saber”. 

A atitude crítica em face da tradição aparece com toda força no pensamento 

kantiano. Com efeito, Kant foi provavelmente o primeiro filósofo a se dar conta do 

nascimento de uma nova era, assimilando filosoficamente o desfecho de uma 

revolução científica que se deu a partir de Copérnico, Newton, Galileu e Descartes 

(FERRY, 2009, p. 19). As conclusões da física moderna finalmente desbancaram 

o legado da concepção cosmológica de mundo, uma concepção originária da 

 
5 Segundo Descartes (1996, p. 10), “quando somos curiosos demais das coisas que se praticavam nos séculos passados, 
geralmente permanecemos muito ignorantes das que se praticam neste”. O passado já não se justificava como horizonte de 

autoridade no conhecimento. 
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Antiguidade e que foi adaptada a certos cânones teológicos durante a época 

medieval.  

Pode-se identificar na obra de Kant um grande número de elementos 

representativos da filosofia iluminista da história que se inaugura no século XVIII. 

Na assim chamada “época das luzes”, as noções de Idade Antiga, Medieval e 

Moderna são constituídas como estágios de uma história universal, como etapas 

no interior de um modelo evolucionário. Desse modo, a modernidade projeta para 

si uma dignidade peculiar, um sentido evolutivo: os tempos modernos não seriam 

cópias inferiores de um passado glorioso, e sim a expressão de um “rompimento 

completo com o passado, um novo começo baseado em princípios radicalmente 

novos”, o que implicaria “o ingresso em um tempo futuro expandido de forma 

infinita, um tempo para progressos sem precedentes na evolução da humanidade” 

(KUMAR, 2006, p. 118). 

Kant entendia o seu tempo como uma época de esclarecimento, e não como 

uma época esclarecida. O século XVIII seria um período no qual se abriu caminho 

para a conquista da maioridade intelectual, isto é, para a condição em que os 

indivíduos ousariam se servir do seu próprio entendimento (KANT, 1985, p. 100). 

E de acordo com o autor, esse esclarecimento seria inevitável, e não apenas 

possível, desde que houvesse liberdade para o exercício do pensamento. 

A caminhada do esclarecimento, porém, enfrentaria dificuldades 

entranhadas nos próprios indivíduos. Kant afirmava que a menoridade poderia 

ser para o homem uma espécie de segunda natureza, uma condição confortável 

da qual ele não se desvencilharia facilmente. “A imensa maioria da humanidade 

(inclusive todo o belo sexo) considera a passagem à maioridade difícil e além do 

mais perigosa” (KANT, 1985, p. 102), dada a comodidade  da posição de quem 

suspende o próprio juízo e se entrega às decisões de um tutor. 

Essa marcha está vinculada a uma ideia de civilização que se opõe à 

selvageria. O príncipe esclarecido seria aquele que demonstrasse respeito pelo 

uso público da razão por parte dos súditos, abstendo-se de qualquer censura e 

de qualquer dirigismo no terreno dos valores. Ao defender essa liberdade, a 

autoridade criaria condições para o desenvolvimento da maioridade e da própria 

civilização. Nas palavras de Kant (1985, p. 114), “os homens se desprendem por 

si mesmos progressivamente do estado de selvageria, quando intencionalmente 

não se requinta em conservá-los nesse estado”. 
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Kant faz menção a uma liberdade civil própria de cidadãos organizados num 

Estado legalmente estruturado, baseado em noções de direito público, bem como 

nas premissas do contratualismo. Em sentido diverso, e em direta contraposição 

ao Estado moderno, Kant cita os “selvagens”, aqueles que viveriam ainda no 

estado de natureza e se organizando de maneira tribal (2017, p. 226). Os assim 

chamados “selvagens” seriam, assim, caracterizados como povos que não 

ingressaram no estado civil, presos a uma existência pré-contratual, carente de 

aspectos civilizados, e cuja liberdade seria primitiva, desprovida de legalidade. 

Essa polarização entre civilização e selvageria atinge um patamar superior 

em Hegel, pensador que compreende o ser humano como simples agente da 

autocompreensão do Espírito6. Na filosofia hegeliana, se expressa com nitidez a 

ideia de que os povos europeus seriam os autênticos detentores da razão (isto é, 

do “Espírito”), restando a outros povos (como os nativos da América) um papel 

submisso: 

Apesar de termos algumas informações sobre a América e sua 
cultura, principalmente sobre o México e o Peru, sabemos que 
foram povos bem primitivos, que fatalmente sucumbiriam assim 
que o espírito se aproximasse deles. A América sempre se 
mostrou, e ainda se mostra física e espiritualmente impotente. 
Depois que os europeus desembarcaram na América, os nativos 
declinaram gradativamente à sombra da atividade europeia. Nos 
Estados livres da América do Norte, todos os cidadãos são 
descendentes de europeus, com os quais os antigos habitantes 
não puderam se misturar, pois foram reprimidos. De fato, os 
nativos assimilaram alguns costumes dos europeus, como, por 
exemplo, o de beber aguardente, com resultados altamente 
destrutivos. No sul, os nativos foram tratados de forma mais 
violenta e utilizados para serviços pesados, para os quais as suas 
forças eram insuficientes. Mansidão e indiferença, humildade e 
submissão perante um crioulo, e ainda mais perante um europeu, 
são as principais características dos americanos do sul, e ainda 
custará muito até que europeus lá cheguem para incutir-lhes uma 
dignidade própria. A inferioridade desses indivíduos, sob todos os 
aspectos, até mesmo o da estatura, é fácil de se reconhecer.  
Somente as tribos que vivem bem ao sul, como as da Patagônia, 
são de natureza mais robusta; porém, ainda bastante rudes e 
selvagens (HEGEL, 2008, p. 74-75). 

O que se nota na elaboração hegeliana é a consagração de um vínculo 

hierárquico entre o Velho Mundo e o Novo Mundo, vínculo este que é forjado nos 

 
6 Charles Taylor (1979, p. 72) sustenta que Hegel, apesar de compartilhar das inquietações romântic as contra as concepções 
atomistas que integram o iluminismo, não deixa de constituir -se como um herdeiro desse movimento filosófico, sobretudo por 

conta da sua filiação ao horizonte da razão universal.  
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termos de uma imposição do progresso civilizatório sobre o atraso da selvageria, 

culminando no jugo dos povos condenados à subalternidade. 

 

 

3 DIREITOS HUMANOS, PROGRESSO E EUROCENTRISMO 

 

As palavras de Hegel sobre os ameríndios exprimem a racionalização do 

domínio colonial. Se, na filosofia hegeliana, o real e o racional coincidem (Hegel 

fala em nome de uma modernidade já instaurada naquilo que é essencial), não 

surpreende que o jugo dos povos colonizados apareça como uma subordinação 

necessária, em conformidade com o “Espírito”. Assim, o eurocentrismo da filosofia 

iluminista surge sem nenhum disfarce nesse tipo de formulação. 

Mas enquanto, na pena de Hegel, o senso eurocêntrico de progresso é 

exposto brutalmente, pode-se encontrar em Condorcet uma antecipação dessa 

mesma lógica, embora num tom mais “benevolente”. Tal pensador sustenta em 

sua obra uma espécie de colonialismo redimido, no qual o livre comércio tomaria 

o lugar da pilhagem. Os entrepostos comerciais europeus seriam reformulados: 

“essas agências de bandidos tornar-se-ão colônias de cidadãos que difundirão, 

na África e na Ásia, os princípios e o exemplo da liberdade, as luzes e a razão”, 

cabendo a esses cidadãos “difundir, entre esses mesmos povos, as verdades 

úteis à sua felicidade”, bem como “esclarecê-los sobre seus interesses assim 

como sobre seus direitos” (CONDORCET, 1993, p. 179-180). 

Condorcet adota uma atitude crítica, de autêntica denúncia, em face do 

colonialismo europeu tal como era praticado, distanciando-se da abordagem 

hegeliana (que oscila entre o conformismo e a apologia direta). Não obstante, a 

alternativa que se propõe é uma nova configuração do colonialismo, de modo que 

ele fosse convertido num instrumento de difusão do progresso sediado na Europa. 

Nessa ordem de considerações, a presença europeia nos continentes africano e 

asiático, desde que aveludada pelo comércio, poderia cumprir uma função 

messiânica de elevação dos povos considerados como atrasados, isto é, carentes 

dos refinamentos próprios da civilização: 

Esses países imensos lhe oferecerão, aqui, povos numerosos, que 
só parecem esperar instruções para se civilizar, e encontrar 
irmãos nos europeus, para tornar-se seus amigos e discípulos; ali, 
nações subjugadas por déspotas sagrados ou conquistadores 
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estúpidos, e que, depois de tantos séculos, clamam pelos 
libertadores; alhures, povos quase selvagens, que a dureza do 
clima afasta das suavidades de uma civilização aperfeiçoada, 
enquanto que esta mesma dureza igualmente repele aqueles que 
gostariam de dar-lhes a conhecer as vantagens de sua civilização 
(CONDORCET, 1993, p. 180). 

É notório, pois, que o horizonte utópico do iluminismo, ao pressupor a 

extensão de sua própria noção de progresso para o conjunto da humanidade, não 

pôde prescindir de doses cavalares de eurocentrismo, no sentido de conceber os 

povos não-europeus como discípulos necessitados de condução. Nessa 

condução, os direitos humanos figuram como claridades civilizatórias capazes de 

elevar os povos, de emancipá-los da condição de “menoridade”, para usarmos 

um conceito kantiano que se encaixa integralmente nessa lógica. 

Essa condição subalterna dos povos não-europeus é explicada, na 

proposição de Condorcet, por uma suposta adversidade geográfica. Os 

desafortunados habitantes da Ásia e da África seriam desfavorecidos por um 

ambiente hostil ao desenvolvimento da civilização, de modo que apenas uma 

intervenção externa, isto é, um providencial auxílio da Europa branca, poderia 

emancipá-los dos seus próprios déspotas. Aliás, esse “determinismo climático” é 

uma marca da filosofia iluminista, que, ao se afastar dos cânones da tradição, 

busca definir as características da humanidade por meio de considerações 

empíricas7, considerações que, apesar de “explicativas”, quase sempre soam 

como justificatórias. Daí, a título ilustrativo, a ambiguidade de Montesquieu 

acerca da escravidão concernente aos africanos8. 

Também é digna de nota a associação comum, na filosofia iluminista, entre 

o despotismo e os povos não-europeus. O enciclopedista Jaucourt (2015, p. 95) 

nomeava o déspota como um “vizir”, sugerindo o típico governante oriental como 

o próprio parâmetro de príncipe despótico. E se o despotismo é apontado pelo 

jurista-filósofo como contrário à natureza humana, segue-se desse postulado a 

 
7 A categorização da diversidade humana conforme critérios naturalísticos é típica do século XVIII, sendo evidente nos trabalhos 

de Linnaeus e Buffon. Posteriormente, no século XIX, o determinismo climático seria substituído por um determinismo 

biológico, vinculado aos padrões epistemológicos da genética. A concepção radical desse segundo determinismo está presente em 
Arthur de Gobineau (1915), que pleiteia um escalonamento permanente entre os grupos raciais. Nesse leitura, asiáticos e 

africanos estariam permanentemente condenados à inferioridade, não seria possível prover-lhes a civilização, como queria 

Condorcet. 
8 “Existem países onde o calor debilita o corpo e enfraquece tanto a coragem, que os homens só são levados a um dever penoso 

pelo medo dos castigos: assim, ali a escravidão choca menos à razão; (…) Mas como todos os homens nascem iguais, é preciso 

dizer que a escravidão é contra a natureza, ainda que em certos países esteja fundada numa razão natural; e deve -se distinguir 
bem estes países daqueles onde as próprias razões naturais a rejeitam, como os países da Europa, onde foi felizmente abolida” 

(MONTESQUIEU, 2000, p. 258). 
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conclusão de que “se ainda vemos tantas nações idólatras e bárbaras submetidas 

a esse tipo de governo é porque estão acorrentadas pela superstição, pela 

educação, pelo hábito e pelo clima” (JAUCOURT, 2015, p. 100).  

Parece-nos suficientemente demonstrado, a partir dos elementos expostos, 

que o discurso dos direitos humanos, em suas origens iluministas, está 

profundamente atrelado a uma concepção eurocêntrica de mundo. E essa não é 

uma “imperfeição” que se possa deixar esquecida no (nem tão) longínquo século 

XVIII, dado que a filosofia dos direitos humanos da época contemporânea, 

iniciada após a Segunda Guerra Mundial, ainda carrega consigo uma perspectiva 

centrada na Europa. Cabe assinalar, nesse sentido, que a tese do ineditismo do 

genocídio, enquanto fator de demarcação da especificidade do totalitarismo 

(LAFER, 1988, p. 23), e que trata de um problema central nos direitos humanos, 

não contempla o fato de que Hitler foi demonizado por um crime contra o homem 

branco, pois ele “aplicou à Europa colonialista procedimentos que até então 

tinham sido reservados exclusivamente para os árabes da Argélia, os ‘coolies’ da 

Índia e os ‘pretos’ da África9” (CÉSAIRE, 2000, p. 36). 

 

 

4 O ILUMINISMO ENTRE A IGUALDADE E A DESIGUALDADE 

 

Faz-se indispensável, para que possamos dimensionar corretamente o que 

a modernidade nos oferece como legado, apreender as contradições do 

iluminismo, a começar pela sua oscilação entre igualitarismo e discriminação. 

Afinal, a celebração iluminista da humanidade do homem, inclusive na proposição 

de direitos imanentes ao “Homem”, não foi capaz de ultrapassar (na teoria e na 

prática) a clivagem entre o centro e a periferia, entre a Europa caucasiana, reduto 

da civilização e fonte do progresso, e os demais continentes, habitados por povos 

supostamente inferiores e dependentes de algum tipo de tutela. 

Verifica-se que, de um lado, a época iluminista proclamou direitos naturais 

pertencentes a qualquer ser humano, consolidando, inclusive, o léxico dos 

 
9 Em adição ao argumento de Aimé Césaire, vale citar que a política genocida da Alemanha contra a Namíbia no início do século 

XX foi sistematicamente ignorada pela comunidade internacional para fins de indenização. Não se dedicou aos namíbios uma 

preocupação semelhante àquela que se teve com o povo judeu. Foi somente em 2021, ou seja, com um atraso que excede um 
século, que o Estado alemão assumiu sua responsabilidade pelo genocídio que praticou contra comunidades africanas. 
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direitos: o termo “direito”, entendido como atributo individual, torna-se uma 

referência de uso comum e uma plataforma programática (FACCHI, 2011, p. 45). 

De outro, esse universalismo dos direitos humanos, apesar de contrariar a lógica 

estamental pré-moderna, manteve intocado o lugar das mulheres e dos negros 

escravizados nas colônias. Seus efeitos foram muito mais contundentes contra 

os entraves à fruição patrimonial do que contra os óbices à igualdade de posição 

na sociedade. 

Essa situação parece desconcertante, dado que a fundamentação iluminista 

dos direitos humanos sugere a igualdade como um marco incontornável. As 

declarações de direitos não fazem distinções no interior da humanidade, mas é 

como se, implicitamente, elas estivessem colocadas. Constata-se que, a despeito 

da abstração de uma natureza humana geral nas declarações de direitos, “depois 

que o sexo, a cor e a etnia foram acrescentados, essa abstrata natureza humana 

descorporificada adquiriu uma forma muito concreta, aquela de um homem branco 

e dono de propriedades” (DOUZINAS, 2009, p. 110). 

A obra de Kant oferece testemunho desse quadro. Nesse autor, um dos 

grandes nomes da filosofia moderna, encontra-se uma exaltação da liberdade, da 

igualdade e da autonomia civil, mas isso não implicaria uma igual atribuição de 

cidadania para certas categorias de indivíduos que eram consideradas como 

dependentes, tais como ajudantes, serviçais, menores e mulheres (HÖFFE, 2005, 

p. 257). Pessoas inseridas nessas categorias seriam carecedoras de 

personalidade civil, como se sua existência fosse uma mera inerência natural. Na 

compreensão kantiana, indivíduos com necessidades de sustento e proteção 

seriam apenas serventes da comunidade política, o que ensejaria a distinção 

entre agentes passivos (pertencem ao Estado) e ativos (estão habilitados para 

colaborar com a organização e com a criação de leis do Estado). Nas palavras do 

próprio Kant (2017, p. 181), “nem todos estão qualificados com o mesmo direito 

para votar, quer dizer, para ser cidadãos e não meros elementos do Estado”.  

Há, além disso, outro aspecto importante no que diz respeito às contradições 

do iluminismo, e que se destaca ainda mais no contexto do colonialismo europeu. 

Bruce Baum (2006, p. 59) nos lembra que, na mesma época de ascensão dos 

ideais liberais e igualitários dos “direitos do homem” entre os povos europeus,  

desenvolveu-se, em paralelo, uma dinâmica reversa a partir das novas ciências 
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da raça (história natural, antropologia e etnologia), as quais levariam a uma 

delimitação racial para se dizer quais povos estariam integralmente à altura 

daqueles ideais. 

Sucedeu, pois, que as desigualdades originárias do colonialismo foram 

percebidas como características raciais10. Antes que o conceito de raça 

alcançasse seu acabamento no século XIX, porém, ele já era esboçado no século 

XVIII e intuído no século XVII, inclusive no interior da tradição liberal. É o caso de 

John Locke: na atividade filosófica, um eminente crítico da escravidão; na 

atividade comercial, um acionista da Royal Africa Company (maior empresa de 

tráfico negreiro da época); na atividade cívica, um dos redatores da Constituição 

Fundamental da Carolina de 1669, diploma legal que declarava a autoridade 

absoluta do homem livre sobre seus escravos negros. Locke defendeu a 

escravização dos africanos sob o pretexto de poupá-los de um destino ainda mais 

terrível (o barbarismo e a danação eterna), fazendo uso de uma justificação 

lastreada num chauvinismo cultural europeu que logo assumiria uma conotação 

racial (BAUM, 2006, p. 60). 

Os esforços de justificação da escravidão num contexto de emergência do 

liberalismo e do próprio iluminismo colocam em evidência as raízes econômicas 

dos sentidos hegemônicos dos direitos humanos nas declarações de direitos. 

Esse problema, aliás, estendeu-se até o século XIX, acompanhando o debate 

acerca da escravatura e das consequências jurídicas da abolição. Assim, apesar 

de declarar a ilegitimidade da escravidão, Tocqueville não negou os direitos dos 

proprietários de escravos. O direito à liberdade dos negros não deveria arruinar 

seus proprietários. Um dos fatores que comprometeu, assim, a aplicação da 

Declaração dos Direitos do Homem em favor dos negros foi o fato de a escravidão 

ser uma forma de propriedade (MALIK, 1996, p. 61). 

Observa-se, pois, que o “Homem” dos direitos humanos é sempre um 

proprietário, nunca propriedade de alguém. E as declarações de direitos da 

América do Norte e da França foram abstratas o bastante para deixar de lado um 

tema que tocava o coração da produção nos Estados sulistas e o projeto 

 
10 “Não foi a diferenciação racial que levou à negação da igualdade, mas as restrições sociais colocadas no âmbito da igualdade 

que levaram à categorização racial da humanidade (...) A natureza da sociedade moderna  criou desigualdades entre grupos sociais 
diferentes, e estas vieram a ser percebidas em termos raciais” (MALIK, 1996, p. 39).  
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colonialista francês em domínios de ultramar11, um projeto amplamente apoiado 

no chamado escravismo colonial12. Na síntese de Edelman (1976, p. 108) sobre 

o sujeito de direito na modernidade capitalista, “em última instância não é mais o 

homem que significa a propriedade mas a propriedade que significa o homem”.  

O “Homem” dos direitos humanos não é senão o sujeito  de direito, um ente 

cuja existência consiste na forma como a individualidade opera numa sociedade 

que se estrutura à maneira capitalista, ou seja, sob formas de intercâmbio social 

que se realizam no mercado, a começar pela própria produção. Esse sujeito de 

direito personifica em si a agência da circulação mercantil, condensando em seu 

núcleo as categorias da liberdade, da igualdade e da propriedade – sendo que 

esses atributos se organizam em torno da propriedade. No capitalismo, “o pôr em 

movimento a propriedade privada cria certamente uma liberdade e uma 

igualdade, mas esta liberdade e esta igualdade são as mesmas da propriedade 

privada” (EDELMAN, 1976, p. 134). 

 

 

5 A REVOLUÇÃO HAITIANA E AS CONTRADIÇÕES DO ILUMINISMO 

 

Se o “Homem” das declarações de direitos é o sujeito de direito, assim 

entendido como “o abstrato possuidor de mercadorias elevado às nuvens” 

(PACHUKANIS, 2017, p. 150), infere-se que, no capitalismo, somente o 

representante das mercadorias pode ser juridicamente qualificado como ser 

humano. O escravo, sendo ele mesmo uma mercadoria, não ascende à posição 

jurídica do “Homem” enquanto sujeito. E como é apenas na sociedade capitalista 

que todos os indivíduos são nivelados como participantes do circuito mercantil (a 

começar pelos assalariados, convertidos em mercadores da própria capacidade 

laboral), a exclusão desse circuito implica uma exclusão da subjetividade jurídica 

e, por conseguinte, da própria humanidade. 

 
11 Cidades portuárias como Bordeaux e Nantes concentravam, no século XVIII, uma classe burguesa que enriqueceu com os 
negócios nas colônias. Na Assembleia Nacional francesa, 20% dos membros possuíam propriedades coloniais, e um número 

ainda maior estava ligado às colônias por meio do comércio ou da administração (MALIK, 1996, p. 66).  

12 O escravismo colonial foi um modo de produção que se desenvolveu no sistema de plantation (ou plantagens) das colônias 
americanas, conceitualmente distinto do capitalismo (isto  é, dotado de formas sociais singulares), mas a ele associado enquanto 

mecanismo de acumulação primitiva de capital. Confira-se a pesquisa de Jacob Gorender (2011). 
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Entende-se, assim, por que as declarações de direitos da América da Norte 

e da França continham limites tácitos em seu universalismo textual. O “Homem” 

protegido é aquele já consagrado como proprietário, e não o indivíduo coisificado 

como propriedade. Os direitos dizem respeito aos sujeitos que praticam o 

comércio, e não aos “objetos” comercializados e consumidos na produção 

escravista colonial. O mundo das colônias, nesse sentido, era um ambiente em 

que as regras da modernidade capitalista atuavam de modo invertido, mas 

altamente funcional, já que a espoliação escravista nas colônias alavancava a 

formação do capitalismo nas metrópoles. 

Reflitamos sobre a história do Haiti em sua conexão íntima com a história da 

França. Após a Revolução Francesa, o capitalismo se consolida econômica e 

institucionalmente na Europa continental, pavoneando-se com as palavras 

encantadoras da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entretanto, 

quando a revolução se expande com Napoleão I, a França se volta para as 

colônias não para emancipá-las, não para aniquilar os grilhões da opressão, e 

sim para alentá-los. A guerra de independência do Haiti decorreu da luta do povo 

negro contra a política napoleônica de instaurar novamente a escravidão em seus 

domínios coloniais. 

A Revolução Francesa de 1789 levou aos Direitos do Homem, quebrando as 

amarras medievais que comprimiam o mercado, mas ela mesma não admitiu o 

levante de escravos na colônia de São Domingos, um levante inspirado 

diretamente nos ideais que agitaram a metrópole. Aliás, pode-se dizer que a 

revolução haitiana foi muito mais consequente, em seu embasamento filosófico13, 

do que as experiências revolucionárias da França e dos Estados Unidos da 

América. No Novo Mundo, aliás, a constituição haitiana de 1805 foi muito mais 

“liberal” do que a constituição estadunidense. No Haiti, a carta constitucional 

estabeleceu a igualdade racial e a liberdade universal, enquanto que, nos Estados 

Unidos, o que se viu foi uma expansão constitucional da esfera de liberdade para 

os brancos em paralelo à consolidação da “plantocracia” no sul, isto é, nos 

territórios em que a liberdade econômica dos produtores do sul do país era 

intermediada pela exploração escravista (MBEMBE, 2014, p. 36-37). 

 
13 “Enquanto, em Paris, a guilhotina decepava as cabeças dos jacobinos, em São Domingos Dessalines e seus companheiros 

continuavam a defender, de armas na mão, o ideal jacobino da liberdade e igualdade de todos os homens. Eles, os jacobinos 
negros, permaneciam fiéis ao espírito revolucionário da Convenção de 1789” (GORENDER, 2004, p. 300).  



DIREITOS HUMANOS, ILUMINISMO E COLONIALISMO 

144 

Ao fim e ao cabo, confirmou-se a antiga afirmação de que “os assim 

chamados direitos humanos [...] nada mais são do que os direitos do membro da 

sociedade burguesa” (MARX, 2010, p. 48). Ora, os territórios em que 

predominavam o escravismo colonial compunham uma periferia externa ao 

capitalismo (e não uma periferia interna, como no caso dos países 

“subdesenvolvidos” da atualidade), um entorno social que era extorquido em favor 

do capitalismo europeu, mas não à maneira capitalista propriamente. Eis porque 

os povos coloniais, sobretudo quando submetidos à escravidão, sofreriam um 

déficit de reconhecimento de humanidade: o “Homem” da modernidade é o agente 

de mercado, proprietário das coisas que oferece no circuito mercantil. Conforme 

salienta Edelman (1976, p. 129), “o mercado já não é um mercado de escravos. 

Pelo contrário, é o lugar onde o homem realiza a sua natureza trinitária”, 

afirmando a liberdade, a igualdade e a propriedade como predicados essenciais.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A crítica do caráter abstrato dos direitos humanos peca por ingenuidade 

quando, diante da coexistência entre liberalismo nas metrópoles e escravagismo 

nas colônias, ou entre igualdade na Europa (entre cidadãos brancos) e hierarquia 

na relação entre os europeus e os demais povos, supõe a incompletude de um 

desenvolvimento linear de direitos. Quando as declarações liberais falam no 

“Homem”, elas querem dizer “homem de negócios”; e por “homem de negócios”, 

elas também entendem “europeu” ou “caucasiano”, em oposição aos povos 

“selvagens” e, em particular, aos negros escravizados. 

Se a Europa branca projeta a si própria como a sede oficial do “Homem” e 

da civilização, isso se explica, materialmente, pela sua posição de berço do 

capitalismo e de base original da própria subjetividade jurídica. A civilização e a 

autoridade legítima, nos termos da narrativa iluminista, decorrem de um contrato 

social, de modo que as formas comunitárias distintas seriam desdenhadas como 

primitivas, e primitivas porque “pré-contratuais”, próprias de um estado de 

natureza, de uma selvageria a ser conquistada e domesticada (ou mesmo 

“libertada”) pelo progresso. Analogamente, o despotismo é visto como um 
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anticontratualismo, como um irracionalismo típico de um Oriente deslocado do 

“centro do mundo”, isto é, do núcleo capitalista original.  

A polaridade entre progresso e atraso no campo filosófico da era moderna 

não poupa os direitos humanos. A abstração do “Homem” nas declarações não 

suprime a diferenciação e a hierarquização no tocante à humanidade, apenas as 

coloca nas entrelinhas, e sob uma perspectiva eurocêntrica. O “atraso” dos povos 

não-europeus na óptica iluminista corresponde ao seu pré-capitalismo (o modo 

de produção asiático, as formas comunitárias de produção dos ameríndios, o 

escravismo colonial na região do Atlântico), a um estado de coisas em que a 

ordem social não se organiza centralmente pelo mercado. 

A filosofia iluminista que baliza ideologicamente os direitos humanos não é, 

portanto, um enaltecimento irrestrito da humanidade do homem em geral, mas 

antes uma projeção normativa do sujeito de direito enquanto categoria originária 

da Europa capitalista. Nessa ideologia, a proteção jurídica do indivíduo já o 

pressupõe como sujeito autônomo, de maneira que aqueles que apresentam uma 

autonomia menor (ou nenhuma autonomia, como os escravos) não foram 

contemplados pelas declarações de direitos. Não surpreende, então, que a 

“Grande Revolução” da modernidade tenha impulsionado a liberdade de mercado 

na Europa e a escravidão no Haiti – uma duplicidade quase nunca citada nas 

obras sobre direitos humanos, talvez pelo embaraço que ela suscita e já 

suscitava, de algum modo, na época. Nas palavras de Cyril L. R. James (2010, p. 

76), “a burguesia marítima, temerosa pelos seus milhões em investimentos e pelo 

seu comércio, corava, mas colocava os Direitos do Homem no bolso sempre que 

a questão colonial vinha à baila”. A propriedade precede e condiciona a definição 

de humanidade no capitalismo. 

Nessa ordem de considerações, conclui-se que somente uma abordagem 

crítica dos direitos humanos, e crítica no sentido de desvelar as contradições do 

seu discurso de origem, é capaz de explicar as “inconsistências” históricas da 

modernidade e o legado de desfavorecimento dos povos não-europeus. A sua 

assimilação ao capitalismo mundial não eliminou o eurocentrismo presente na 

chamada “civilização moderna”. Ainda hoje, a dor dos oprimidos da África, do 

Oriente e também da América Latina não causa comoção suficiente, o que se 

constata em inúmeras situações: o drama dos refugiados, a pusilanimidade dos 

organismos internacionais diante de práticas genocidas na periferia do 
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capitalismo, o silencioso desaparecimento de povos indígenas durante a 

pandemia do Covid-19 etc. As clivagens não foram efetivamente superadas: o 

sofrimento humano parece importar apenas quando é sentido nos domínios da 

branquitude. 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo tem por finalidade tecer reflexões acerca da 

vulnerabilidade da população de baixa renda em Salvador, abordando as 

dificuldades específicas, concernente ao mínimo existencial, garantido pela Carta 

Magna nos direitos fundamentais sociais de 2ª geração, como dignidade da 

pessoa humana buscando, junto aos principais órgãos competentes, os dados e 

contornos da problemática, a fim de demonstrar as dificuldades enfrentadas frente 

a pandemia da Covid-19. 

Outra discussão é o quanto que os mecanismos para garantia do mínimo 

existencial, através de políticas públicas podem ser realizadas para essas 

pessoas em situações de vulnerabilidade social, as quais não têm acesso às 

condições mínimas de saneamento básico, água potável, saúde, moradia, renda, 

etc. e o cumprimento do quanto positivado na Constituição Federal 1988. 

A exclusão social, como se sabe, é uma das maiores ameaças da 

estabilidade social e econômica de uma sociedade. A busca por um ordenamento 

social igualitário e por condições de justiça que revele as condições de vida digna 

para a população de baixa renda é um dos objetivos mais caros da Administração 

Pública direta, bem como das instituições que têm responsabilidades coletivas.  

As políticas públicas são um importante recurso, bem como ferramentas 

relevantes e decisivas que os Estados dispõem para efetivar o orçamento e 
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Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui Master em Teologia pela Pontifícia 

Università Lateranense de Roma - Itália. Professora do programa de Mestrado em Direitos Fundamentais 

e Alteridade na Universidade Católica de Salvador. Coordenadora do curso de Direito da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo. Coordenadora do Observatório da Subsidiariedade que estuda a 

atuação da sociedade civil organizada nos Direitos Fundamentais.  
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enfrentar os graves dilemas sociais que ameaçam o seu funcionamento e a sua 

organização em vista da justiça social. 

Tal entendimento não exclui o dever do legislador em expandir os direitos 

sociais para além dos limites máximos do mínimo existencial, estes já 

assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

Tendo como pano de fundo essas considerações, o presente artigo visa 

tecer algumas reflexões acerca das dificuldades vivenciadas pela população de 

baixa renda de Salvador no que tange à garantia constitucional ao mínimo 

existencial em tempos de pandemia da Covid-19, levando em consideração a falta 

de implementação ou ineficiência das políticas públicas deixando as precárias 

condições da população em estudo, ainda mais vulneráveis, violando 

sensivelmente a dignidade humana. 

O presente estudo foi de cunho bibliográfico, utilizando o método lógico 

sistemático, com ênfase na análise de publicações selecionados, a partir de 

procura sistematizada em sites oficiais, bem como em artigos publicados sobre 

Covid-19. 

 

 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

O papel do Estado, ao logo do tempo, vem sofrendo inúmeras 

transformações, uma delas é promover políticas públicas mais direcionadas para 

promover o bem-estar da sociedade.  

O Estado atua por meio de políticas públicas, o que significa acrescentar 

que a prestação positiva do Estado de destina a garantir o exercício dos direitos 

fundamentais individuais, para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse 

público3 (LIBERATTI, 2013). 

 
3 Ou seja, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos (nacionais, 

estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É certo 

que as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas 

prioridades) são aquelas que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o 

bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Isso ocorre porque a 

sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz solicitações (pedidos ou demandas) para 

os seus representantes (deputados, senadores e vereadores) e esses mobilizam os membros do Poder 

Executivo, que também foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclu sive o próprio Presidente 

da República) para que atendam às demandas da população. (LOPES, 2008, p.05).  
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Nesse sentido, o Estado necessita desenvolver uma série de ações e atuar 

diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação, meio ambiente. E, 

para atingir esses resultados em diversas áreas e promover o bem-estar da 

sociedade, os governos se utilizam das chamadas Políticas Públicas que podem 

ser definidas como sendo o conjunto de decisões e ações do governo, voltadas 

para a solução de problemas apresentados pela sociedade (LOPES, 2008).  

A política pública aparece como um campo de conhecimento que 
não pode ser estável ou ter conceitos rígidos. É um campo 
dinâmico em sua formulação e execução. Ressalta que a política 
pública está direcionada para a solução de problemas e estes 
entram na agenda de governo como prioridades, quando 
assumimos que devemos fazer algo sobre eles (SOUZA, 2006).  

Nesse sentido, políticas públicas, segundo Souza (2006) considerada um 

campo do conhecimento movido a interesses que regem regras, diretrizes e/ ou 

modelos de decisão, elaboração, implementação e avaliação de problemas 

relativos à saúde, educação, segurança e atendimento especial a população 

carente, amparando a população com base na arrecadação de recursos públicos 

e distribuição de renda, estas contribuem para a visibilidade desta área na 

sociedade. 

Ainda para essa autora, a partir da compreensão teórica neo-institucional, 

reconhece que há uma certa autonomia do Estado e seus governos na definição, 

formulação e implementação de políticas públicas. (SOUZA, 2006) 

Já para os autores Saravia e Ferrarezi (2006) explicam que as políticas 

públicas possuem atributos próprios, bem como diferentes conceitos, que 

coincidem entre os vários autores. Ainda para estes autores, a política pública 

apresenta etapas distintas. A primeira dela é a criação da agenda; passando para 

a elaboração; depois a formulação; a fase da implementação; da execução e do 

acompanhamento e por fim, a avaliação.  

Essas etapas são comuns a todas as políticas públicas. Necessário ressaltar 

a importância da participação social nas referidas fases, para que os objetivos 

sejam melhor alcançados. 

As Políticas Públicas são de extrema importância, pois o Estado passa a ser 

o regulador, propiciando através de políticas públicas e sociais, ações, metas e 

planos para que os indivíduos alcancem autonomia e liberdade através da 
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minimização da desigualdade social e da garantia do acesso aos bens 

necessários para seu desenvolvimento4. 

Além disso, é importante considerar que mesmo políticas voltadas à redução 

de desigualdades podem repercutir em tratamentos desiguais por meio da 

atuação de agentes implementadores (PIRES, 2019). 

As Políticas Públicas visam responder a demandas, principalmente dos 

setores marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. Essas 

demandas são interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas 

por uma agenda que se cria na sociedade civil através da pressão e da 

mobilização social. Visam ampliar e efetivar direitos de cidadania, também 

gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente. 

(TEIXEIRA, 2015). 

Nesse sentido, os gestores públicos ocupam uma posição privilegiada para 

identificar questões que merecem cuidados políticos em seus programas e aos 

beneficiários, antes mesmo que estes se tornem problemas públicos. Estes são 

importantes atores que podem atuar na triagem das demandas que necessitam 

de maior atenção e assim, repassarem aos formuladores de políticas públicas na 

esfera do poder Legislativo e Executivo.  

As políticas públicas, de acordo com Procopiuck (2013, p.138), podem ser 

compreendidas como instrumentos legitimados político-administrativamente para 

solucionar problemas coletivos fazendo uso dos recursos e esforços do Estado. 

Ainda segundo Procopiuck (2013, p.139), estes podem ser maiores ou menores, 

variando de acordo com a complexidade e amplitude de cada situação.  

Nesse compasso, Procopiuck (2013, pp. 140 e 144) afirma que o estudo das 

políticas públicas possibilita que os pesquisadores analisem a eficácia dos 

resultados obtidos pela implementação das mesmas, preocupando-se com os 

motivos que levam o governo a atuar ou não para mudar o cenário social 

preocupante e complexo enfrentado, em grande parte, pelas classes sociais mais 

baixas.  

 
4 […] o papel da Análise de Política é encontrar problemas onde soluções podem ser tentadas, ou seja, “o 

analista deve ser capaz de redefinir problemas de uma forma que torne possível alguma melhoria”. 

Portanto, a Análise de Política está preocupada tanto com o planejamento como com a política (politics).  
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Canuto (2010) complementa que a avaliação e análise do andamento das 

políticas públicas é uma forma de evitar que sejam esquecidas e que os recursos 

tenham a devida destinação. Para a mesma autora, as políticas públicas 

consistem em instrumentos de justiça social que possibilitam que a população, 

principalmente aquela parcela excluída e muitas vezes esquecida, goze de seus 

direitos fundamentais.  

De acordo com a mesma autora, quando certos programas têm curto período 

de vigência ou sofrem modificações em função, geralmente, da alternância de 

poder e, consequentemente, de interesses, planos e estratégias, a população que 

mais necessita destes acaba prejudicada. (CANUTO, 2010, p.187) 

Na década de 1980, o modelo de gestão pública que estava sendo utilizado 

no Brasil, buscou descentralizar as atividades governamentais e promover a 

participação popular, com o intuito de potencializar os resultados das políticas 

públicas (CANUTO, 2010, p. 183). No entanto, o que se observa na história das 

políticas públicas no Brasil é a falta de efetividade dos programas implementados, 

falta de planejamento ou através de desvios de atenção dos objetivos, como 

forma de manobra. (CANUTO, 2010, p. 189).  

Como os direitos fundamentais são efetivados mediante implantação e 

disponibilidade de políticas públicas, torna-se fundamental a participação popular 

cobrando e exigindo ações que modifiquem a realidade social, garantindo, assim, 

a realização dos mesmos. (CANUTO, 2010, p.182). 

A autora sustenta ainda que o Estado tem o papel e o dever de buscar a 

efetivação, igualdade e a mudança da realidade social, o que exige a criação de 

políticas públicas eficazes e bem elaboradas que atinjam seus objetivos 

inicialmente estabelecidos. Desse modo, quando os resultados das políticas 

públicas são atingidos, logo pode afirmar que os princípios constitucionais da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana foram atingidos (CANUTO, 2010, 

pp. 182 e 189).  

Segundo a mesma autora, a doutrina que defende essa legitimação prima 

pela proteção do núcleo dos direitos que oferecem as condições mínimas de 

existência mediante políticas mal aplicadas ou inexistentes. 
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2 MÍNIMO EXISTENCIAL   

 

Não há como estudar direitos sociais sem compreender os aspectos 

principais do mínimo existencial. De acordo com Krell (2002, p. 61), a Corte 

Constitucional Alemã encontrou no princípio da dignidade da pessoa humana e 

do direito à vida, a fundamentação para a garantia do mínimo existencial.  

Para Barroso (2011, p. 202), o conceito de mínimo existencial elaborado pela 

doutrina contemporânea compreende “o conjunto de condições materiais 

essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da dignidade para 

qualquer pessoa”. Nesse sentido, o autor afirma que esse princípio constitucional 

é violado quando qualquer indivíduo vive abaixo desse mínimo estabelecido.  

Entende-se por mínimo existencial a satisfação das necessidades básicas 

para a vida. Siviero (2015) afirma que esse é um pressuposto para a vida digna 

e apenas garantindo-se esse padrão básico, pode-se falar em liberdade privada. 

Ainda segundo a autora, para que o cidadão possa viver e se desenvolver 

de forma digna, o mínimo existencial é uma porção básica e essencial dos direitos 

fundamentais. “o mínimo existencial deve ser capaz de assegurar todos os 

pressupostos para uma vida humanamente digna, o que de longe supera as 

estreitas fronteiras do mínimo vital e a ideia correlata de sobrevida” (SIVIERO, 

2015, p. 279). 

Em outras palavras, para se alcançar a dignidade da pessoa humana, 

necessário se faz garantir o conjunto dos direitos fundamentais sociais mínimos. 

Dessa forma, os direitos fundamentais e a dignidade humana são os alicerces 

para a garantia ao mínimo existencial. 

Imperioso registrar que foi em 1954 na Alemanha, que surgiu a definição de 

mínimo existencial, através de uma decisão do Tribunal Federal Administrativo. 

Esta decisão determinava que o Estado deveria dar auxílio material ao 

indivíduo carente. 

Já no Brasil, a primeira vez que se utilizou a expressão do mínimo 

existencial, foi através da “medida cautelar em Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 45 MC/DF de 29 de abril de 2004, de relatoria do 

Ministro Celso de Mello”. A medida discutia a constitucionalidade do veto 
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presidencial na fixação das diretrizes de elaboração da lei orçamentária anual de 

2004. 

Os direitos fundamentais, consagrada pela norma contida no artigo 5º, 

parágrafo 2º, da Constituição Federal/1988, traz o reconhecimento de direitos 

implicitamente positivados, porquanto não encontram uma direta previsão no 

texto constitucional, porém garantida para todos aqueles necessitados, conforme 

se extrai no art. 5º da Carta Magna. 

Para Sarlet (2015),  

o direito fundamental ao mínimo existencial, ou seja, de um direito 
a um conjunto de prestações estatais que assegure a cada pessoa 
a uma vida condigna, arranca da ideia de que qualquer pessoa 
necessitada que não tenha condições de, por si só ou com o 
auxílio de sua família, prover o seu sustento, tem direito ao auxílio 
por parte do Estado e da sociedade. 

Nesse sentido, Pereira (2021) afirma que “o mínimo existencial é, portanto, 

o conjunto básico de direitos fundamentais que assegura a cada pessoa uma vida 

digna, como saúde, alimentação e educação”. Isto posto, incumbe ao Estado e à 

sociedade prover àqueles que não tenham condições de se sustentar.   

Como é sabido, foi consagrado expressamente pela Carta Magna a 

dignidade da pessoa humana como valor máximo da ordem jurídica e o 

reconhecimento dos direitos sociais. Com efeito, assumiu a responsabilidade de 

garantir um mínimo existencial a todos, procedente na dignidade humana, no 

direito à liberdade e na democracia. 

Segundo Cordeiro (2012), o direito e garantia ao mínimo existencial se 

manifesta como método de justiça dos direitos sociais, independentemente da 

intervenção dos órgãos que representam a maioria.  

Dessa forma, ainda segundo Cordeiro (2012), a Constituição garante e 

promove a dignidade da pessoa humana, enquanto marco naquilo que diz com a 

auto vinculação democrática fundamental e se deixa em aberto o espaço 

necessário a que a comunidade política construa o seu futuro e desenhe a 

sociedade na qual deseja viver.  

Os direitos sociais contemplam o mínimo existencial, pelo qual o Estado é 

obrigado a garantir para todo e qualquer indivíduo ter uma vida digna 

(CORDEIRO,2012). Dessa forma, a perpetuação do Estado Democrático de 

Direito é preservada, mesmo tendo que recorrer ao Judiciário quando são 
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violados esses direitos sociais prestacionais para tentar lograr a garantia da 

prestação estatal. 

Nesse sentido, para Pereira (2021) o mínimo existencial uniu a dignidade da 

pessoa humana, a liberdade material e o estado social. 

 

 

3 PANDEMIA DA COVID-19  

 

Segundo Shueler (2021), “pandemia é uma epidemia de doença 

infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região 

geográfica como, por exemplo, um continente, ou mesmo o Planeta”.  

Iniciado na capital de Wuhan, na China, a infecção pelo novo corona vírus 

(SARS-CoV-2), a Covid-195, se espalhou rapidamente em todo o mundo. A 

doença não ficou restrita àquela localidade e espalhou-se, primeiramente, pela 

China, em seguida, Ásia e, assim, para outros países, chegando ao Brasil com o 

primeiro caso em janeiro de 2020 no estado de São Paulo. No dia 11 de março do 

mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou estado 

de pandemia da COVID-19. 

Com o crescente número de contaminações pelo Covid-19 no Brasil, fez com 

que o Ministério da Saúde baixasse a Portaria 356 de 11 de março de 2020, que 

“dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo Corona vírus (COVID-19)”, a fim de conter a propagação da 

doença. 

A Bahia ordenou também um Decreto nº 19.529, de 15 de março de 2020, 

que estabelece “medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 

 
5 Em termos precisos: “No que diz respeito à nomenclatura, o novo Corona vírus foi denominado 

inicialmente de 2019-nCoV e, posteriormente, passou a ser chamado de SARS-CoV-2, conforme o 

Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Já a síndrome respiratória aguda associada ao vírus 

recebeu o nome de COVID-19, ainda sem informações plenas sobre a história natural ou medidas para 

manejo clínico dos casos de infecção humana” (SILVA, Davi Porfirio; SANTOS, Igor Michel Ramos; 

MELO, Viviane dos Santos. Aspectos da infecção ocasionada pelo Corona vírus da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2). Brazilian Journal Of Health Review, [s.l.], v. 3, n. 2, p. 

3763-3779, 2020. p. 3.795).   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
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contingenciamento” da epidemia. A norma também cria um comitê gestor do 

Plano de Prevenção e Contingenciamento formado por diversos Secretários. E já 

o Decreto nº 19.626 de 09 de abril de 2020, reconheceu o estado de calamidade 

pública e o Decreto nº 19.638 que estabeleceu medidas temporárias 

complementares de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação 

Covid-19. 

Logo após a aceitação do cenário alarmante e inédito trazido pela 

propagação mundial da doença, o distanciamento social6, uso de máscaras e a 

constante higienização das mãos, tornou-se um meio contra a pandemia, 

conforme orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde). 

 Com isso, a população brasileira teve que atender aos procedimentos dos 

órgãos competentes e protocolos sanitários, o que impactou diretamente na renda 

familiar, em especial a população de baixa renda de Salvador, que na grande 

maioria vive do comércio e trabalho informal. 

Em meio à pandemia, a fome tornou-se a maior ameaça da população de 

baixa renda em Salvador. A falta de alimentos tornou-se preocupação diária para 

as famílias, que passaram a depender de doações e distribuição de comida para 

ajudar a amenizar o cenário de escassez durante a crise da Covid-19. 

Registra-se que Salvador possui uma densa população e de condições 

precárias, localizada em sua periferia e com o advento da pandemia da Covid-19 

aumentou e agravou significativamente, o número de miseráveis, descortinando 

ainda mais o quadro de miséria enfrentado pela população de baixa renda. 

Como é sabido, o Brasil já possuía um déficit socioeconômico, e com o 

surgimento da pandemia da Covid-19 só fez agravar esse quadro, no que 

concerne aos direitos sociais prestacionais positivados no ordenamento jurídico 

pátrio.  

 
6 “[...] O distanciamento social é particularmente útil em contextos com transmissão comunitária, nos 

quais as medidas de restrições impostas, exclusivamente, aos casos conhecidos ou aos mais vulneráveis 

são consideradas insuficientes para impedir novas transmissões. O caso extremo de distanciamento social 

é a contenção comunitária ou bloqueio (em inglês, lockdown) que se refere a uma intervenção rigorosa 

aplicada a toda uma comunidade, cidade ou região através da proibição de que as pessoas saiam dos seus 

domicílios – exceto para a aquisição de suprimentos básicos ou a ida a serviços de urgência – com o 

objetivo de reduzir drasticamente o contato social”. (AQUINO, Estela M. L. et al. Medidas de 

distanciamento social no controle da pandemia de COVID-19: potenciais impactos e desafios no Brasil. 

Ciência & Saúde Coletiva [online], v. 25, supl. 1, p. 2.423/2.446, 2020. p. 2.425-2.426).   
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Nesse sentido, a Covid-19 tornou-se o maior desafio para a saúde pública 

brasileira, com o aumento exponencial de infectados e mortos dia após dia, e em 

contrapartida a escassez e déficit nas prestações de serviços, maximizando 

consideravelmente o quadro vulnerável da população de baixa renda.  

Com o advento da vacina no Brasil, em 17/01/20217, embora já se tenha uma 

população largamente imunizada, muitos brasileiros se recusam a tomar a 

primeira dose e tantos outros não retornaram para o reforço da segunda dose, 

por total negligência, irresponsabilidade, baseado talvez na incredulidade inicial 

do Executivo. 

Em paralelo a isso, destaca-se que no Brasil, quase metade da população 

não tem acesso a saneamento básico, segundo os indicadores do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, apontam que aproximadamente 34 

milhões de pessoas não possuem acesso à água encanada8, o que certamente 

leva ao agravamento ainda maior das condições de sobrevivência dessa 

população vulnerável.  

As falhas do saneamento básico brasileiro ficaram ainda mais evidenciada 

com a Covid-19, pois para seguir o protocolo sanitário de lavar sempre as mãos, 

é preciso ter acesso à água encanada, o que nem sempre é possível, pois muitos 

ainda dependem de carros-pipa e convivem com esgoto a céu aberto. 

Ademais do quadro humanitário, o direito ao saneamento básico adequado 

e da legislação vigente no Brasil, as análises econômicas apontam que o 

investimento em saneamento básico reduz em quatro vezes o custo de alocação 

de recursos com sistema de saúde. (ARAÚJO, 2021).   

Diante este novo cenário do enfrentamento à pandemia do Covid-19, a crise 

social que já existia desde os anos 1970, chegou aos dias atuais como uma crise 

estrutural do sistema do capital e agravou consideravelmente o quadro de 

pobreza, no sentido de impedir que o capital circule, diante as medidas urgentes 

e necessárias de isolamento social.   

 

7 Brasil aplica a primeira vacina contra a covid-19 após aprovação da Anvisa. 
8 Brasil tem 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável.  
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O impacto da pandemia da Covid-19, na esfera econômica e social e na sua 

desigualdade social, é enorme e cresceu e ainda vem crescendo em face às 

determinações que foram emanadas pelo governo, o que afetou 

consideravelmente a sobrevivência e a garantia ao emprego, gerando, por 

consequência o desemprego, da precarização do trabalho, as migrações forçadas 

em busca de emprego, adaptações à nova realidade (novo normal) agravando 

mais ainda a crise social. 

Infelizmente a confirmação de que a prestações de serviços públicos no 

Brasil é ineficiente e caótica, ficou claramente demonstrada, ainda mais, com o 

advento da Covid-19, confirmando que nosso país não está preparado para 

acolher demandas corriqueiras, quiçá de grande complexidade, como o caso em 

estudo. 

Portanto, os fatos e dados indicam que a crise social, causada pela 

pandemia da Covid-19, vem se acirrando na sociedade brasileira, levando 

milhões de brasileiros vulneráveis a um quadro de extrema pobreza, mitigando a 

garantia ao mínimo existencial e uma perspectiva de vida digna futura. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, constata-se que a pandemia da Covid-19 evidenciou e 

maximizou profundas mazelas da sociedade brasileira, sobretudo no campo 

social, acarretando impactos socioeconômicos, em especial na população mais 

vulnerável.  

A reflexão realizada revelou que a população de baixa renda se apresenta 

ainda mais vulnerável com o advento da Covid-19, e para mitigar esse quadro, 

necessário se faz com que as políticas de saúde pública e econômicas devem ser 

integradas, visando a dignidade da pessoa humana e o direito à vida de cada 

cidadão. 

Sendo assim, procurando tecer uma reflexão sobre o objeto em estudo, qual 

seja a vulnerabilidade da população de baixa renda em Salvador para a garantia 

do mínimo existencial em tempos de pandemia da Covid-19, verifica que é uma 
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realidade que aumentou consideravelmente a sobrevivência dessa população, 

não só pelo isolamento social, mas principalmente pela não prioridade do poder 

estatal em dar efetividade ao quanto está posto na Carta Magna, através de 

prestações dos serviços públicos. 

Nesse sentido, buscamos examinar a eficácia dos direitos sociais e 

apresentar algumas formas para que sejam efetivados e concretizados às 

políticas públicas. 

A reflexão crítica sobre vulnerabilidade da população de baixa renda revelou 

pontos de uniformidade bastante coeso no que diz respeito à ideia de um conceito 

que representa as múltiplas determinações que incidem sobre os contextos de 

cidadãos que vivenciam frágil ou nulo acesso a direitos. 

Ressalta-se que para a inclusão e garantia do mínimo existencial das pessoas 

de parcos recursos torna-se preciso desenvolver ações coordenadas diariamente e 

não apenas em momentos emergenciais. Sendo assim, faz-se mister uma intensa 

articulação social, envolvendo governo e sociedade, com o intuito de enfrentar a 

concretização do mínimo existencial, através de políticas públicas transversais.  

Enfim, a solução mais rápida e eficiente de curto prazo para a problemática 

atual é fazer um levantamento dessa população vulnerável, bem como garantir, 

de imediato,  estrutura mínima de sobrevivência e em paralelo, criar políticas 

públicas especiais para atender às necessidades da população de baixa renda, 

que hoje encontra-se em situação de extrema miséria, no que concerne a garantia 

ao mínimo existencial, não se esquecendo de traçar políticas de melhorias 

contínuas, a fim de garantir uma vida digna a essa população.   
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