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APRESENTAÇÃO

Este livro, na forma de coletânea, se inclui em um 
processo de desenvolvimento da pesquisa jurídica brasileira 
no que se refere às interseções entre os setores o Público 
e Privado e que vem sendo o alicerce do programa de 
Mestrado da Universidade Fumec na área de concentração 
Instituições Sociais, Direito e Democracia em especial para 
linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle. 

Os capítulos presentes nesta obra foram selecionados 
e avaliados pelos coordenadores mediante edital publicado 
no site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito - CONPEDI, o que possibilitou o envio de 
trabalhos desenvolvidos em todo o Brasil. Outro fato que 
faz desta obra um ícone da pesquisa científica do Direito é 
a parceria/apoio realizada pela FUNADESP - A Fundação 
Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particu-
lar – que sempre incentiva, acredita e investe na produção 
científica no Brasil e em especial na Universidade Fumec. 

Assim, o presente livro constitui-se em um impor-
tante ponto de debate no que se refere às instituições 
sociais, Direito e Democracia, apresentando capítulos que 
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discutem questões referentes ao acesso a medicamentos de 
alto custo; o Poder Judiciário no papel de protagonista do 
cumprimento de promessas constitucionais e das políticas 
públicas; a proteção ao migrante no ordenamento jurídico 
brasileiro; bem como; identidade, imigrantes e trabalho; 
gestão dos resíduos da extração mineral; e a atuação dos 
movimentos sociais na atualidade.

A abrangência e a profundidade do tratamento dado às 
diferentes dimensões que envolvem direta e indiretamente 
a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle 
farão desta obra uma referência obrigatória para a comu-
nidade acadêmica do Direito de modo a contribuir para a 
construção de um Brasil mais justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016

Antônio Carlos Diniz Murta
Universidade FUMEC

Rafhael Frattari
Universidade FUMEC

Demétrius Nichele Macei
Centro Universitário Curitiba
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1
ACESSO A MEDICAMENTOS 
DE ALTO CUSTO: 
Direito de todos e dever do estado

Bruno Almeida de Oliveira1

1.1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é o resultado de pesquisa sobre acesso 
gratuito a medicamentos de alto custo, temática afeta ao 
direito à saúde, “direito de todos e dever do estado” (CF, 
art. 196), inserida nas grandes áreas direitos constitucional 
e administrativo. 

Daí o problema da pesquisa proposto: o dever de o 
Estado tutelar a saúde das pessoas (CF, art. 196) engloba o di-
reito de percepção gratuita de medicamentos quando a pessoa for 
portadora de doença cujo único tratamento eficaz demanda uso 
de medicamento de alto custo? 

A hipótese é a resposta afirmativa ao problema e a 
metodologia, pesquisa documental e bibliográfica, prefe-

1 Pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de 
Coimbra; pós-graduando em Direitos Fundamentais pela Universi-
dade de Coimbra. Assistente Jurídico de Desembargador do Tribunal 
de Justiça de São Paulo.
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rencialmente, artigos científicos e trabalhos monográficos 
orientados para tratamento vertical dos assuntos neles ver-
sados, manejados adiante com pretensão crítica, conforme 
Marcos Nobre2. 

As primeiras considerações foram relativas à saúde 
(item 2), em seus diversos pontos de vista, forma de intro-
dução ao tema direito à saúde, faceta juridicizada daquela 
(item 3).

Depois, foram abordados os seguintes assuntos: míni-
mo existencial (item 4), reserva do possível (item 5) e suas 
correlatas numerosas críticas (item 5.1), inclusive no tocante 
à corriqueira menção de que para o estado alega-la, deve 
prova-la (item 5.2).

Na sequência, houve ensejo para examinar as políti-
cas públicas (item 6) e sua correlação com temas outros 
sempre abordados na literatura, isto é, separação de poderes 
(item 6.1) e discricionariedade da administração pública 
(item 6.2).

O fenômeno da judicialização da saúde foi o assunto 
que animou o tópico sequente (item 7), sem se descurar de 
referir sobre a denominada “política judiciária da saúde”, 
disseminada, pelo Conselho Nacional de Justiça (item 7.1), 
como forma de auxiliar os magistrados na composição de 
processos cujo objeto seja alguma prestação à saúde.

Finalmente, foi retomado o problema da pesquisa 
(item 9), acima salientado, confirmando-se, pelas razões lá 
enunciadas, a hipótese: o dever de o Estado tutelar a saúde 
das pessoas (CF, art. 196) engloba o direito de percepção 

2 Dois são os pressupostos do ‘modelo crítico’: 1) apreensão da rea-
lidade e diagnóstico do tempo presente e 2) identificação de pos-
sibilidades que permitam o alcance da emancipação. Cf. NOBRE, 
Marcos. Introdução: modelos de teoria crítica. In: NOBRE, Marcos 
(Org.). Curso livre de teoria crítica. Campinas: Papirus, 2008, p. 17. 



11

gratuita de medicamentos quando a pessoa for portadora 
de doença cujo único tratamento eficaz demanda uso de 
medicamento de alto custo.

1.2. SAÚDE

É recorrente na literatura3 a referência ao marco con-
ceitual de saúde estabelecido na “Constituição”’ da Organi-
zação Mundial da Saúde, vigente no Brasil com a edição do 
Decreto 26.042/484, como “estado de completo bem estar 
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença 
ou enfermidade” (“health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence 
of disease or infirmity”) 5. 

Trata-se de um conceito complexo, sujeito a constan-
tes mutação e evolução, polarizado de forma perene por 
dois dados essencialmente antagônicos: o surgimento de 
novas doenças, ou a modificação das já existentes, e o cada 
vez maior nível de desenvolvimento dos procedimentos 
científicos variados afetos à medicina6.

3 E.g: LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingos. Direito à saúde: 
a problemática do fornecimento de medicamentos, Cadernos Ju-
rídicos, Escola Paulista da Magistratura, São Paulo, ano 10, nº 32, p. 
105-127, maio-agosto/2009, p. 111.

4 Decreto n. 26.042 de 17 de dezembro de 1948, assim epigrafa-
do: Promulga os Atos firmados em Nova York a 22 de julho de 
1946, por ocasião da Conferência Internacional de Saúde. Fonte: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1940-1949/decre-
to-26042-17-dezembro-1948-455751-publicacaooriginal-1-pe.
html. Acesso em 03/05/15.

5 Tradução livre. Fonte: http://www.who.int/governance/eb/who_
constitution_en.pdf. Acesso em 03/05/15

6 SCHWARZ, Germano; GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. A tutela 
antecipada no direito à saúde- A aplicabilidade da teoria sistêmica. 
Porto Alegre: Fabris, 2003, p. 16.
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Para o incremento da complexidade desse cenário 
concorrem outros elementos como condições de vida e 
trabalho das pessoas, conjunturas social, econômica, política 
e cultura do país, aspectos legais e institucionais concer-
nentes ao sistema de saúde e até valores de bem estar das 
pessoas e da coletividade7. 

Ainda mais quando vislumbrados nos correntes con-
textos de pós-modernidade, de globalização sem prece-
dentes e de exaurimento de um modelo econômico estatal 
de bem estar social e suas aterradoras consequências, em 
que díades como vida e morte, saúde e doença, direitos 
humanos resguardados e direitos humanos respeitados 
ficam estreitamente vinculados às condições sociais das 
pessoas8. 

Essas seriam as denominadas “causas sociais das do-
enças”, imbricadas nas relações de poder e nas estruturas 
socioeconômicas. Enfermidades não apenas resultantes de 
causas naturais, v.g, mal de Alzheimer em pessoas idosas; 
mas de constantes violações de direitos pelo estado, pela 
sociedade e pela família9. 

Daí porque o enfrentamento dos problemas relacio-
nados à saúde pressupõe a consideração de determinantes 
multifatoriais, como as acima enunciadas, pelos atores 
sociais, individuais e coletivos, e o Estado, para além de 

7 VENTURA, Miriam et al. Judicialização da saúde, acesso à justiça e a 
efetividade do direito à saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 77-100, 
2010, p. 81. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0103-73312010000100006&lng=en&nrm=iso. 
Acesso em 17.07.15

8 GOMES, Juliana de Moura. Acesso a medicamentos como direito 
humano. Dissertação de Mestrado apresentada na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2009, p. 4/5.

9 Ibidem.
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restritos lindes teóricos e práticos das ciências relacionadas 
à medicina10.

1.3. DIREITO À SAÚDE

A imediata faceta jurídica da saúde é o direito à saúde, 
cujo nível de desenvolvimento é condicionado por critérios 
como padrões de vida econômica e social em dados Estado 
e contexto histórico-político-social11. 

Os dispositivos constitucionais de pronto interesse 
são:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes”

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o trans-
porte, o lazer, a segurança, a previdência so-
cial, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição”. 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação”.

10 Ibidem.
11 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. Vol. IV. Coim-

bra: 2003, p. 113.
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É classificado como direito fundamental12, subjetivo 
e universal13, veiculado por norma de aplicabilidade plena 
e imediata14. Situa-se entre os direitos sociais, também co-
nhecidos como direitos a prestações em sentido estrito15, 
ou fundamentais a prestações materiais16, a cargo do Estado. 

Tais prestações podem ser materializadas, por sua vez, 
mediante condutas positivas (v.g. disponibilizar medica-
mentos essenciais) ou negativas (v.g. não realizar atos de 
ingerências em manifestações públicas reivindicatórias)17. 

No contexto de Constituição Dirigente, propicia a 
inversão do papel precípuo do estado em relação aos de-
nominados direitos de primeira geração, compreensivos de 

12 OLIVEIRA, Márcio Dias. Saúde possível e judicialização excep-
cional: a efetivação do direito fundamental à saúde e a necessária 
racionalização. Dissertação de mestrado apresentada na Instituição 
Toledo de Ensino, 2008, p. 44.

13 BOTELHO, Marcos César. Direito fundamental à saúde e a de-
terminação judicial para o fornecimento de medicamentos de alto 
custo. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, vol. 4, p.447-
462, abr. 2012, p. 448.

14 TAQUES, Silvana. O direito à saúde e a violação ao princípio da 
dignidade da pessoa humana: uma análise crítica sobre as ações de 
medicamentos. Ciência Jurídica, Belo Horizonte, vol. 143, p.223-
238, set.-out.2008, p. 226. 

15 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: 
Centro de Estúdios Constitucionales, 1997, p. 482.

16 Sarlet, Ingo Wolfgang. Os Direitos Fundamentais Sociais na Cons-
tituição de1988. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, ano I, v. 1, abril 
de 2001, p.16.

17 E não apenas mediante prestações positivas, cf. SARLET, Ingo Wol-
fgang. A titularidade simultaneamente individual e transindividual 
dos direitos sociais analisada à luz do exemplo do direito à prote-
ção e promoção da saúde. In NOBRE, Milton Augusto de Brito; 
SILVA, Ricardo Augusto Dias da (coord.). O CNJ e os desafios da 
efetivação do direito á saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 157.
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um dever estatal abstenção geral, de não ingerência, na esfera 
individual, conforme célebre formulação de Karel Vasak18.

Ao revés, tendem a determinar proibição de omissão 
do estado, a atrair a necessidade dele se desincumbir de uma 
enorme gama de deveres previstos na Lei Maior19.

Deveres, acima de tudo, delineados para o coletivo, 
para toda a sociedade, como descreve o último disposi-
tivo legal acima transcrito (“a saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas...”), o que sinaliza para um quadro maior, 
indelevelmente associado às ideias de justiças geral e 
distributiva20.

Isso por que a forma de distribuição das cogitadas 
políticas e de participação e desfrute das benesses delas 
decorrentes encontra íntima correlação com “um esta-
do de participação equitativa de setores da comunidade 
nos benefícios e encargos sociais”21. Máxime se as ne-
cessidades suplantam as possibilidades, como sói 
acontecer.

Essas considerações atraem a discussão em torno do 
caráter programático do art. 196 da Constituição Federal, 
por que descritas finalidades sociais a serem alcançadas 

18 Esclarecimento feito em entrevista concedida por Antônio Augusto 
Cançado Trindade. Fonte: http://www.dhnet.org.br/direitos/mili-
tantes/cancadotrindade/cancado_bob.htm. Acesso em 23.09.15.

19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e 
vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 365.

20 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: 
o dilema do judiciário no estado social de direito. In: FARIA, José 
Eduardo. (org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São 
Paulo: Malheiros; 2002. p. 127

21 MONTORO, André Franco. Introdução ao estado do direito. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 217.
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mediante programas de ações do poder público22, como o 
nome revela, o programa das atividades estatais23.

Programas os quais demandam progressiva ação dos 
poderes legislativo e executivo para executá-los, como 
prescreve o dispositivo constitucional sob referência24.

Daí que nesse panorama, um tanto difuso, evidencia-se 
a necessidade de buscar padrões mínimos para a aferição 
do dever estatal objetivo deste estudo, o de garantir a saúde 
de todos (CF, art. 196). Esse é o mote da discussão sobre o 
mínimo existencial.

1.4. MÍNIMO EXISTENCIAL

Duas são as questões centrais no tratamento teórico 
acerca do mínimo existencial. A primeira é a ressabida 
limitação de recursos financeiros aptos à mobilização para 
o atendimento de todos os deveres estatais declinados na 
Constituição Federal25, matéria a ser examinada adiante 
(item 5); a segunda é o fundamento, a dignidade da pessoa 
humana, doravante abordada.

Como se sabe, a formulação rudimentar de dignidade 
da pessoa está associada à filosofia de Kantiana, que consi-
dera o homem, porquanto racional, um fim em si mesmo, 

22 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade 
de suas normas. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 118.

23 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 141.

24 TORRES, Ricardo Lobo. O Mínimo Existencial como Conteúdo 
Essencial dos Direitos Fundamentais. In Direitos Sociais: funda-
mentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 313-339.

25 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, VITAL. Fundamentos da 
Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1991. p.130.
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impassível de servir de instrumento para o alcance de outras 
finalidades, como ocorre com relação às coisas. 

Diversamente destas, o homem não possui preço, 
mas dignidade, o que o torna um valor absoluto, supremo: 
cerne da tutela jurídica, para onde concorrem todos os 
demais direitos26.

Daí que respeito e proteção à pessoa devem ser repu-
tados objetivos permanentes da humanidade e do estado 
de direito27. Uma orientação a ter um “sentido substancial, 
caso contrário seria consequência e não mais fundamento 
duma ordem normativa”28.

No contexto deste estudo, o mínimo existencial apre-
senta-se como “status negativus”29 ao estado, isto é, um 
limite à (eventual) omissão, por assim dizer, do dever estatal, 
com guarida constitucional, de tutelar a saúde de todos, 
mediante a efetivação de prestações materiais assecuratórias 
não só da vida, mas da vida digna. 

Uma compreensão situada, portanto, além do marco 
teórico do “mínimo vital”, enquanto conjunto de ne-
cessidades a serem satisfeitas para garantia apenas da vida 
humana.

26 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor 
supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 212, abr./jun. 1998, p. 90/92.

27 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos 
fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria 
dos Advogados, 2004, p. 27.

28 ASCENSÃO, José de Oliveira. A dignidade da pessoa e o funda-
mento dos Direitos Humanos. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 103, p.277-299, jan./dez. 
2008, p. 281.

29 TORRES, Ricardo Lobo. O direito à saúde, o mínimo existencial 
e a Defensoria Pública. Revista da Defensoria Pública, São Paulo, 
v. 2, n. 1, p.265-277, jul./dez. 2008, p. 268.



18

Diversamente, o mínimo existencial é concebido 
como direito e garantia fundamentais ao mesmo tempo, 
um mecanismo indutor de sintonia entre direito à vida e 
à dignidade da pessoa humana. Por isso, o agravo de um 
constitui o agravo de outro, e vice-versa30.

Ana Paula Barcelos define quatro campos basilares do 
conteúdo do mínimo existencial, uma espécie de “mínimo 
consenso”, a saber: educação e saúde básicas, assistência aos 
desamparados e acesso à justiça31.

Noutro texto, a mesma autora afirma ser possível e 
conveniente delinear um núcleo de condutas exigíveis pelo 
estado em matéria de prestações à saúde, cuja inobservância 
tem o condão de indicar agravo à própria dignidade da 
pessoa humana. Franqueando-se, se caso, ao interessado o 
direito de ação, por reclamo do postulado da inafastabilidade 
do controle jurisdicional32.

E prossegue a autora com sugestões de parâmetros33: 
preferência a prestações de saúde que, pelo menor custo, 
atendam com eficácia maior quantidade de indivíduos; in-
clusão prioritária nos programas de saúde de prestações que 
todas as pessoas necessitarem, como atendimento médico 
preventivo; ações de medicina preventiva; considerar-se os 

30 SARLET, Ingo Wolfgang. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas aproximações. Direitos Fundamentais e 
Justiça, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p.171-213, out./dez. 2007, p. 181.

31 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios 
constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Rio 
de Janeiro, RJ: Renovar, 2002, p. 258.

32 BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestação de saúde: com-
plexidades, mínimo existencial e o valor das abordagens coletiva e 
abstrata. Revista da Defensoria Pública, São Paulo, v. 1, n. 1, p.133-
160, jul./dez. 2008, p. 138/144.

33 Ibidem.
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serviços básicos de planos privados de saúde, declinados 
no art. 12, I da lei federal 9.656/98, como características 
mínimas dos serviços públicos de saúde34.

Um arranjo, por certo, com contornos pouco defi-
nidos, tornando-o não imune a críticas, como a de Ingo 
Sarlet, quem afirma ser equivocado, porque impossível, 
discriminar antecipada e exaustivamente o rol de todos os 
direitos continentes do mínimo existencial, que deve ser 
perquirido caso a caso. 

Agir, porém, não impediente, consoante ressalva o 
mesmo autor, de serem inventariadas as conquistas sociais 
sedimentadas no campo dos direitos sociais, no intuito de 
instrumentalizá-las como guias aos intérpretes e órgãos 
estatais incumbidos de sua materialização35. 

A formulação de critérios propicia, também, pôr em 
relevo certas tensões existentes na literatura. De partida, 
quando autores, na esteira do salientado anteriormente 
(item 1), associam matizes do direito à saúde tais quais 
longevidade, qualidade de vida e expectativa de vida a situ-
ações de vulnerabilidade social e pobreza, as denominadas 
“causas sociais das doenças”. 

Sob essa ótica, vive mais quem tem mais recursos 
financeiros para acessar os melhores bens e serviços de 

34 Art. 12. (...) I, a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, 
em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e 
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; c) 
cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo 
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento 
e adjuvantes.

 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm. 
Acesso em 01 dez. 2015.

35 SARLET, Ingo Wolfgang. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas aproximações. Op. Cit., p. 184/185.
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medicina, os profissionais mais gabaritados e os centros de 
excelência médica mais qualificados36. 

Um argumento, por certo, despido de dados empíricos, 
mas que não afasta o interesse de correlaciona-lo a outros 
consideráveis elementos, como distribuição de riqueza, 
expectativa de vida, universalização dos serviços básicos 
de saúde, nível de empregos e de trabalho informal. Todos 
pertinentes para a aferição do Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, de que o Brasil ostenta a desonrosa 79ª 
posição, dentre 187 países37. 

A formulação de critérios concorre, ainda, para o de-
senvolvimento da literatura, para superação de perspectivas 
incipientes a preconizarem apenas e tão só o dever estatal 
de adotar todas as medidas necessárias ao prolongamento 
da vida das pessoas38, ou a necessidade de fiel observância 
de um “núcleo duro absoluto”, delimitado pelo direito 
à vida, sem que sejam delineados parâmetros mínimos à 
compreensão de uns e outros; nada muito além dos limites 
semânticos de cada uma daquelas palavras contextualmente 
associadas (prolongamento, vida, núcleo, duro e absoluto)39.

36 RAYMUNDO, Giseli Valezi. Tratamento hospitalar, acesso a medica-
mentos e doença mental no Brasil: uma minoria esquecida. Revista 
IMES direito, São Caetano do Sul, v. 10, n. 16, p.53-67, jan./jun. 
2009, p. 65.

37 Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Disponível em http://www.pnud.org.br/Noticia.as-
px?id=3909. Acesso em 12 dez. 2015.

38 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à saúde: 
parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 211.

39 BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco; CASTRO, Júnior Ananias. 
O Estado Democrático de Direito e a efetivação dos direitos sociais. 
O fenômeno da judicialização da saúde. Revista de Informação 
Legislativa, Ano 51 Número 203 jul./set. 2014, p. 133.
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Essas formas de vislumbrar o problema, talvez, de 
maneira emotiva, é compreensível, porquanto em jogo 
bens jurídicos essenciais vida e integridade físico-psíquica, 
sine qua non a nossa própria identificação como seres 
humanos. Um óbice, porém, a um tratamento técnico da 
matéria, como demanda a literatura.

Nesse contexto, em busca da superação desse quadro 
de incertezas, calha salientar duas disposições do Pacto In-
ternacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais40:

Art. 2º. 1. Cada Estado Parte do presente Pacto 
compromete-se a adotar medidas, tanto por 
esforço próprio como pela assistência e coope-
ração internacionais, principalmente nos planos 
econômico e técnico, até o máximo de seus 
recursos disponíveis, que visem a assegurar, pro-
gressivamente, por todos os meios apropriados, 
o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 
presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção 
de medidas legislativas. 

Art. 12. 1. Os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar 
o mais elevado nível possível de saúde física e 
mental.

Como se vê, os estados signatários devem adotar as 
medidas necessárias à realização progressiva dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, até o máximos dos recursos. 
Um reconhecimento de que a plena observância deles não 
pode ser alcançada em curto período de tempo, fato, no 

40 Promulgado pelo Decreto 591/92. Fonte: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm . Acesso em 06 
dez. 2015.



22

entanto, que não prejudica as obrigações do estados partes 
de os realizarem tão rápido quanto possível41.

Diz-se haver um “minimum core obligation”, um 
núcleo essencial dos direitos em em questão a serem ob-
servados pelo estados signatários, conforme estabelecido 
na Recomendação Geral n. 03 do Comitê dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais sobre a natureza das obri-
gações do art. 2º, item 1, acima transcrito.

Ou seja, os estados não ficam livres para atuarem da 
maneira que bem entenderem. Devem adotar, progres-
sivamente, todos os meios apropriados para assegurar o 
pleno exercício dos direitos reconhecidos no instrumento 
internacional sob análise, entre os quais o direito à saúde, 
no mais elevado nível possível de saúdes física e mental, 
até o máximo de recursos disponíveis.

Esta derradeira observação vai ao encontro da ideia de 
que a concretização dos direitos sociais, em regra, pressupõe 
dispêndio de recursos financeiros estatais, sempre restritos. 
Aí reside o pano de fundo da denominada “reserva do 
possível”, tema do próximo item.

1.5. RESERVA DO POSSÍVEL

A constatação preliminar em matéria de limitações de 
recursos financeiros do estado decerto há de perpassar pela 
ideia de que o exercício dos direitos sociais, seja por con-
dutas positivas (v.g. disponibilizar medicamentos essenciais), 
seja por negativas (v.g. não realizar atos de ingerências em 
manifestações públicas reivindicatórias) custam dinheiro. 

41 Piovesan, Flávia Proteção internacional dos direitos econômicos, 
sociais e culturais. In: Sarlet, Ingo Wolfgang (org.). Direitos funda-
mentais sociais: estudos de direitos constitucional e comparado. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003, p. 245.
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Não podem ser protegidos nem assegurados sem verbas 
públicas42.

Um dado talvez com aparência inoportuna, mas, por 
vezes, ofuscado ante a multiplicidade de outros argumentos 
ponderáveis, sobretudo num país de enormes problemas 
estruturais, como o Brasil. 

As limitações estatais evidentemente existem, motivo 
por que considerá-las deve ser reputado pressuposto para 
idôneo exame de tão instigantes e complexas variáveis 
relativas ao debate da reserva do possível.

Ana Lucia Pretto Pereira destaca três âmbitos de análise 
da teoria da reserva do possível: 1) econômico (disponibili-
dade dos recursos financeiros e necessidades dos cidadãos), 
2) político (escolhas políticas feitas pelos administradores 
públicos para o gerenciamento dos recursos, mormente por 
políticas públicas) e 3) jurídico (o instrumental normativo 
utilizado pelos administradores públicos para tal desiderato)43.

No âmbito econômico - o que ostenta imediato relevo 
para este tópico - tem-se as limitações a) técnicas (limites 
científicos e tecnológicos), b) fáticas (escassez de bens 
materiais) e c) financeiras (impossibilidade de satisfação de 
todas as necessidades humanas dada a escassez de recursos 
financeiros estatais)44.

Nestas reside o aspecto central da reserva possível 
no tocante ao direito à saúde45, fator, v.g, determinante 

42 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass. The cost of rights: why liberty 
depends on taxes. New York, NY: W.W. Norton, 1999, p. 15.

43 PEREIRA, Ana Lucia Pretto. Reserva do possível: judicialização de 
políticas públicas e jurisdição constitucional. Curitiba: Juruá, 2014, p. 47

44 Ibidem, p. 47/61.
45 E.g: OHLAND, Luciana. A responsabilidade solidária dos entes da 

Federação no fornecimento de medicamentos. Direito & Justiça, 
Porto Alegre, v. 36, n. 1, p. 29-44, jan./jun. 2010, p. 32.
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de atendimento de um pleito individual, em detrimento 
de outro pleito individual, “embora teoricamente ambos 
devam ser atendidos”46. 

Afinal, a concretização do direito à saúde pelo estado 
deve ocorrer de forma a contemplar o coletivo, e não o 
individual, tanto que seu principal instrumento são as po-
líticas públicas (CF, art. 196). Por isso se diz que “a pretensão 
do cidadão é à política pública e não à adjudicação individual de 
bens públicos”47.

Com base neste dado da realidade, nomeadamente 
a limitação dos recursos financeiros, sustenta-se haver 
possibilidade de certa atenuação das obrigações dos ad-
ministradores públicas para a concretização dos cogitados 
direitos48. É o que Fernando Mânica sustenta ser uma 
racionalidade econômica, consistente no reconhecimento 
da limitação dos recursos e a forma de aplica-los con-
cretamente49.

Por óbvio, as tensões são candentes no tema. De um 
lado, discursos tendentes a considerar a reserva do possível 
argumento pertinente no debate sobre o implemento do 
direito à saúde, e do outro, o contrário.

46 AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha: Critérios Jurídicos 
para Lidar com a Escassez de Recursos e das Decisões Trágicas. 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009, p. 200 e ss.

47 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais 
e os desafios de natureza orçamentária. Op Cit., p. 78

48 OLSEN, Ana Carolina Lopes. Direitos Fundamentais Sociais: Efe-
tividade frente à reserva do possível. Curitiba: Juruá, 2008.p. 201

49 MÂNICA, Fernando Borges. Teoria da Reserva do Possível: Di-
reitos Fundamentais a Prestações e a Intervenção do Poder Judi-
ciário na Implementação de Políticas Públicas Revista Brasileira 
de Direito Público, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, p. 169 186, jul./
set. 2007, p. 185.
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1.5.1. Críticas

Entre os primeiros, merecem destaque as críticas no sen-
tido de necessidade de observância de outros critérios como 
seletividade e distributividade das prestações relativas à à saúde, 
pena de desvirtuamento do sistema, concebido – novamente – 
para o coletivo, e não para pretensões unitariamente veiculadas, 
consideradas e atendidas por vias transversas50.

Perspectiva, se bem vista, sempre suscitada em conjun-
to com alegações que defendem o dever estatal de cumpri-
mento do direito sob análise a partir de políticas públicas, 
lócus adequado, não é ocioso repetir, ao trato das questões 
de interesse da coletividade, de forma universal, e não de 
individualizada, por um ou por outro cidadãos, conforme 
recorrentes julgados do Supremo Tribunal Federal51.

Outros argumentos corriqueiros afins, sobretudo na 
esfera judicial, consistem a impossibilidade de dar curso 
a despesa sem dotação orçamentária correspondente52, 
como estabelece o artigo 167, I da Constituição Federal53, 

50 RIBEIRO, Marcus Vinicius. Acesso à justiça no Estado Democrá-
tico de Direito: acesso à justiça do idoso, na área da saúde e penal. 
Justiça Restaurativa. A Defensoria Pública. Revista da Defensoria 
Pública, São Paulo, v. 2, n. 1, p.377-410, jul./dez. 2008, p. 401.

51 WANG, Daniel Wei Liang. Escassez de recursos, custos dos direitos 
e reserva do possível na jurisprudência do STF. Rev. direito GV, São 
Paulo , v. 4, n. 2, p. 539-568, Dez. 2008, p. 541. 

 Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1808-24322008000200009&lng=en&nrm=iso. Acesso em 
07 dez. 2015.

52 BENETTI, Daniela Vanila Nakalski. Direito à saúde e o acesso aos 
anti-retrovirais via concessão de licença compulsória. Revista de 
Direito, Florianópolis, n. 2, p.197-216, jan./jun. 2007, p. 201.

53 Art. 167. São vedados: I - o início de programas ou projetos não incluídos 
na lei orçamentária anual.
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e a necessidade de realização de licitação para aquisição 
de aquisição de bens, v.g, medicamentos ainda que para o 
caso de atendimento a pretensões individuais deduzidas 
na esfera judicial54, costumeiramente, porém, rechaçados.

Contudo, vale salientar a constatação de Fábio Mazza 
que, em análise empírica, verificou ser constante na Corte 
Suprema a ideia de que apesar de as políticas públicas cons-
tituírem mesmo o instrumento adequado à consecução dos 
deveres estatais sob análise, consoante enfatizado ao longo 
deste trabalho, argumentos inerentes à teoria da reserva do 
possível não são suficientes para afastar pretensões indivi-
duais de prestações de saúde55.

Por outro lado, também se manifestam alegações de 
caráter meramente moral no debate, dado filosófico juri-
dicizado na forma de princípio regente da Administração 
Pública. 

Nesse sentido, são as afirmações de inviabilidade de 
ser aventada falta de recursos para cumprimento de políti-
cas públicas se o estado dispõe, sempre, de vultosas verbas 
destinadas a propagandas56. 

 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Cons-
tituicaoCompilado.htm. Acesso em 04 dez. 2015.

54 SCHEFFER, Mário (coord.). O remédio via justiça. Um estudo 
sobre o acesso a medicamentos e exames em HIV/Aids no Brasil 
por meio de ações judiciais. Brasília, Ministério da Saúde, Série 
Legislação, 2005, p. 120. 

55 MAZZA, Fábio Pereira. Os impasses entre a judicialização da saúde 
e o processo orçamentário sob a responsabilidade fiscal: uma análise 
dos fundamentos decisórios do Supremo Tribunal Federal. Disser-
tação de Mestrado apresentada no Programa de pós-graduação em 
Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2013, p. 121.

56 FREIRE JUNIOR, Américo Bedê. Controle judicial de políticas 
públicas. São Paulo: RT, 2005. p. 74.
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Igualmente, ponderações tendentes a considerar es-
tarem todas as limitações financeiras estatais sob comento, 
em verdade, ligadas a claros sinais de má gestão dos recursos 
públicos. Os recursos existiriam sim, só estariam dispersos 
numa espécie de “fundo perdido”, porque mal geridos57. 

Afirmação, em contrapartida, considerada falaciosa e 
desvinculada da realidade fática58, tanto por que suposta-
mente baseada em desvirtuamento do critério de univer-
salidade no atendimento das prestações estatais inerentes à 
saúde, quanto na estéril negação da realidade que emana 
da escassez dos recursos financeiros estatais. Em suma, algo 
que agride, e não fortalece o ideal de justiça59.

1.5.2. A questão da prova

Outra situação a concorrer para a exasperação da di-
ficuldade da composição do quadro sob análise consiste na 
necessidade de o poder público caso venha a afirmar falta 
de recursos financeiros para concretização de determinada 
prestação de direito á saúde, deve comprová-la devidamente, 
descabendo-lhe apenas alegá-la60-61.

57 Ibidem.
58 LADEIRA, Fernando de Oliveira Domingues. Op. Cit., p .119.
59 TORRES, Ricardo Lobo. A Cidadania Multidimensional na Era 

dos Direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.) Teoria dos Direitos 
Fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 183 e ss.

60 BARROS, Giselle Nori. O dever do estado no fornecimento de 
medicamentos. Dissertação de mestrado apresentada na PUC/SP, 
2006, p. 205/206.

61 VAZ, Anderson Rosa. “A cláusula da reserva do financeiramente 
possível como instrumento de efetivação planejada dos direitos 
humanos econômicos, sociais e culturais”. Revista de Direito Cons-
titucional e Internacional. São Paulo, ano 15, nº. 61, p. 25-48, out./
dez. 2007.
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Por esse viés, é o escólio de Daniel Sarmento, para 
quem descabe ao estado afirmar apenas genericamente a 
escassez dos recursos em questão e eventuais supostos im-
pactos que a concretização individual de dada prestação à 
saúde ocasionaria, por hipótese, à tutela do interesse cole-
tivo, mediante políticas, senão provadas por meios idôneos 
tais asserções62.

Igualmente, Eros Grau, a preconizar única justi-
ficativa para o estado descumprir decisões do poder 
judiciário relacionadas a prestações de direito à saúde: 
só se comprovado efetivamente total exaurimento da 
capacidade orçamentária do estado para fazer frente ao 
adimplemento de dada prestação individual, em detri-
mento do coletivo63. 

Ou, então, como adverte MARCOS GOUVÊA, 
demonstração de que “os recursos empregados na realiza-
ção da prestação pretendida farão falta a outras prestações, 
igualmente certas, prioritárias e urgentes”64.

Por certo, linhas de raciocínio indissoluvelmente as-
sociadas à busca de implemento de prestações estatais con-
cernentes à saúde através da via judicial, problemática que 
ganha grande relevância atualmente, máxime no grande 
espectro de assuntos atinentes à denominada judicialização 
da saúde em matéria de políticas públicas.

62 SARMENTO, Daniel. Reserva do possível e mínimo existencial. 
In: BONAVIDES, Paulo, MIRANDA, Jorge, AGRA, Walber de 
Moura (coord.). Comentários à constituição Federal de 1988. Rio 
de Janeiro: Forense, 2009, p. 371-379.

63 GRAU, Eros Roberto. Despesa pública. Princípio da legalidade. 
Decisão judicial. Boletim de Direito Administrativo, n. 2, p. 90-106, 
fev./1994. p. 106.

64 GOUVÊA, Marcos Maselli. O controle judicial das omissões ad-
ministrativas. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 32.
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Mas antes de abordar aquela, convém iniciar o debate 
por estas, para melhor exposição do todo, texto e contexto. 
É o que se passa a fazer.

1.6. POLÍTICAS PÚBLICAS

Como visto, preconiza a Constituição Federal serem 
as políticas públicas, sociais e econômicas, o instrumento 
para a consecução do direito à saúde, direito de todos e 
dever do estado.

Há certa tendência na literatura de conceitua-las como 
diretrizes dirigidas ao estado para o alcance do interesse 
público65, ou de objetivos de relevo social66, por atos da 
Administração Pública voltados ao cumprimento de pro-
gramas estabelecidos na legislação constitucional e infra-
constitucional. Sujeitam-se ao controle jurisdicional em 
razão dos meios empregados e dos objetivos alcançados67. 

Essa combinação de formulações teóricas tem a fina-
lidade de delinear um conceito mais amplo, apto a ressaltar 
três elementos decisivos para a caracterização das políticas 
públicas e seus correlatos obstáculos centrais68: a capacidade 

65 E.g. GARCIA, Maria. Políticas públicas e atividade administrativa 
do estado. Cadernos de Direito Constitucional e de Ciência Política, 
n. 15, 1996, p. 64 e ss.; 

66 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas e direito adminis-
trativo. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 241.

67 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como 
instrumento de controle judicial das chamadas políticas públicas. 
In: MILARÉ, Edis (coord.). A ação civil pública – lei 7.347/85: 15 
anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 731.

68 V. GROU, Karina Bozola. O acesso a medicamentos como direito 
humano fundamental. Dissertação de mestrado apresentada no 
programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. São Paulo, 2008, p. 130/153.
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de o estado dar cumprimento ao dever de implementar 
as políticas públicas x reserva do possível; obrigatoriedade 
do cumprimento desse dever pelo poder executivo x se-
paração de poderes; a discricionariedade da Administração 
para definição das políticas públicas x o âmbito de atuação 
do poder judiciário em relação ao controle delas, cerne da 
aventada judicialização da saúde, conforme se verá.

Como o primeiro ponto foi examinado no tópico 
precedente, passa-se logo, sem delongas, ao segundo.

1.6.1. Separação de poderes x políticas públicas

A formulação mais singela é no sentido de ter o po-
der executivo a supremacia, a palavra final quanto aos atos 
relacionados à função administrativa, por reclamo mesmo 
da separação de poderes, da tripartição de funções69, motivo 
por que caberia apenas a ele decidir sobre políticas públicas.

Isso porque decisões sobre prioridades a serem con-
sideradas pelo estado quando do implemento das políticas 
públicas seria essencialmente política, pois deve considerar 
critérios próprios, impassível de exame adequado, v.g., 
pelo poder judiciário no restrito âmbito de um único 
processo judicial70.

Além, a admissão do controle judicial das políticas 
públicas desvirtuaria o ideal de solidariedade social, um dos 
objetivos fundamentais da República, porventura possibili-
tado o constante atendimento de demandas individuais em 
detrimento da coletividade, composta também por titulares 

69 SIRAQUE, Vanderlei. O controle social da função administrativa do 
estado: possibilidades e limites na Constituição de 1988. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 35.

70 APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. 
Curitiba: Juruá, 2009. p. 184.
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do direito à saúde71, os quais, a priori, também fariam jus às 
mesmas prestações e na mesma amplitude daqueles que as 
obtiveram pela estreita via de unitária demanda judicial72.

Com efeito, seriam atuações de mera microjustiça, e 
não de macrojustiça, por que orientadas as políticas públicas. 
Isto é, ações do poder executivo concebidas de maneira 
global para maior abrangência possível, e não de um ou 
outro indivíduos, pena de tornar o poder judiciário gestor 
da política pública73.

Essa intervenção, ademais, poderia ter o condão de 
aprofundar injustiças no tocante ao acesso às prestações 
inerentes ao direito à saúde, dando-se privilégio a pessoas ou 
grupos de pessoas com maior capacidade de reivindicação. 

Por exemplo, num quadro de ressabido déficit das 
Defensorias Públicas, seria conferido àqueles que têm 
condições de contratarem advogados particulares para a 
defesa de seus interesses em juízo muito mais chances de 
obterem as prestações visadas, em detrimento de outros 
indivíduos vulneráveis74. 

Ou daqueles que tenham condições de chegar antes, 
é dizer, dos indivíduos que consigam acionar o poder ju-

71 BOTELHO, Marcos César. O fornecimento de medicamentos pelo 
estado: considerações à luz do Klaus Günther. Boletim de Direito 
Administrativo n. 5, maio de 2009, p. 3.

72 LOPES, José Reinaldo de Lima. Op. Cit., p. 170.
73 BOTELHO, Marcos César. Direito fundamental à saúde e a de-

terminação judicial para o fornecimento de medicamentos de alto 
custo. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, vol. 4, p.447-
462, abr/2012, p. 457.

74 VENTURA, Miriam et al . Judicialização da saúde, acesso à justiça e a 
efetividade do direito à saúde. Physis,  Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 77-
100, 2010 Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0103=73312010000100006-&lng=en&nrm-
iso>. Acesso em 04 dez. 2015, p. 79.
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diciário primeiramente, desconsiderando os que não têm 
meios de fazê-lo prontamente75.

Perspectiva a qual, também, traria o basilar elemento 
da falta de representatividade do poder judiciário para 
decidir sobre matérias afetas ao poder executivo, cujos 
membros, ao contrário daqueles, são eleitos pelo povo. 
Tudo sob pena de ensejo a expressivo agravo ao desenho 
institucional republicano76.

Até mesmo porque, não raro, são deduzidas pretensões 
de prestações de saúde no poder judiciário não previstas 
com políticas públicas em curso, outro fator a embaciar 
o desenvolvimento destas de acordo com o art. 196 da 
Constituição Federal77.

Alternativamente, existem mais derivações no deba-
te, emocionadas e emotivas. Assim, os sempre lembrados 
casos de corrupção e desvios de verbas públicas78, fatores a 
conferirem ao judiciário suposta legitimidade para atuação 

75 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Da política pública ditada 
pelo poder judiciário no tocante à saúde pública. Revista do Instituto 
de Pesquisas e Estudos, v. 41, n. 47, jan./jun. 2007., p. 181.

76 Ferraz, Octávio Luiz Motta. An insurance model for the justiciability 
of social and economic rights. Thesis (PhD). UCL Faculty of Laws, 
2005, p. 88.

77 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria et. Al. Responsabilidade do Esta-
do e direito à saúde no Brasil: um balanço da atuação dos Poderes. Ci-
ênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 829-839, junho de 
2009, p. 837. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1413=81232009000300018-&lng=en&nrm-
iso>. Acesso em 24 dez. 2015.

78 FILHO, José Sebastião. Comentários à STA n. 434: o provimento de 
medicamento após a STA n. 175. Revista de Direito dos Monitores 
da Universidade Federal Fluminense, [S.l.], n. 10, p. 91-103, jan. 
2011, p. 11. Disponível em: <http://www.rdm.uff.br/index.php/
rdm/article/view/30>. Acesso em: 19 dez. 2015.
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mais “invasiva”79, no intuito de “minimizar a desigualdade 
entre as demandas da população e o provimento estatal”80, 
com a assunção até de função de garantidor da redução 
das desigualdades sociais81.

Pontos de vista, por sua vez, rechaçados por aqueles 
que sustentam caber intervenção do poder judiciário 
em matéria de políticas públicas apenas em caso de 
omissão: se houver leis e atos normativos disciplinando 
dispositivos constitucionais relacionados a políticas pú-
blicas, sem ser, no entanto, concretizados. O contrário 
constituiria indevida ingerência do poder judiciário no 
poder executivo82.

1.6.2. Discricionariedade da Administração Pública

O outro elemento a ressaltar é a aventada discricio-
nariedade da Administração para definição das políticas 
públicas e sua correlação com o âmbito de atuação do 
poder judiciário em relação ao controle delas.

A ideia inicial reside no fato de que o poder executivo 
em matéria de definição de políticas públicas age preci-
puamente por atos de competência discricionária, isto é, 
aqueles nos quais há margem de conveniência e oportuni-

79 Ibidem.
80 Ibidem.
81 CIGNACHI, Janaína Cristina Battistelo; BRAUNER, Maria Cláu-

dia Crespo. O direito à saúde e o papel do Poder Judiciário: uma 
perspectiva acerca das dimensões constitucionais e das tutelas co-
letivas. Juris (FURG), v. 16, p. 29-48, 2011, p. 44.

82 BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização 
excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e 
parâmetros para a atuação judicial. In: MOREIRA, Eduardo Ribeiro 
(Coord.); PUGLIESI, Marcio (Coord.). 20 anos da Constituição 
brasileira. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 194.
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dade à Administração para a adoção da providência ótima 
do caso concreto83.

Por esse ponto de vista é que se propaga a ideia da 
pertinência dos magistrados serem deferentes em relação aos 
critérios técnicos adotados por órgãos estatais incumbidos de 
cumprimento das políticas públicas. Esse seria o caso dos Pro-
tocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas do Ministério 
da Saúde, elaborados com base em estudos científicos, sem 
se descurar – como sempre – da necessidade de otimização 
dos recursos disponíveis, concebidos para o coletivo84.

E, assim, porventura necessária a discussão sobre tais 
instrumentos, v,g., para inclusão de novos fármacos em listas 
padronizadas, que isso se desse mediante ações coletivas, e, 
não, através de ações judiciais individuais. 

Considerando-se, destarte, a faceta do direito à saúde 
como transindividual, de caráter difuso, do grupo, e não 
deste ou daquele indivíduos unitariamente considerados85.

1.7. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

Nesse contexto, calha debater outro assunto constante 
na literatura no tocante à definição de limites à atuação 
do poder judiciário em matéria de políticas públicas, a 
denominada judicialização da saúde.

Trata-se de fenômeno cujas raízes deitam noutra ju-
dicialização, da política, consequência do insucesso do 

83 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle 
judicial. São Paulo, 2003, p. 32.

84 SALDANHA, Rafael Meireles. Teoria e efetividade dos direitos 
fundamentais: o controle judicial na concessão de medicamen-
tos. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
v. 21, n. 39, p.253-268, abr. 2014, p. 262.

85 Ibidem, p. 263.
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estado social86. Manifesta-se, em síntese, pela transferência 
de poder para juízes de questões de grande repercussão 
política e social, notadamente sobre reconhecimento e 
concretização de direitos sociais87, conquanto tais deveres 
estejam preliminarmente adstritos aos poderes legislativo 
e executivo, em seus respectivos âmbitos institucionais de 
atuação88.

A forma mais aguda de concebê-las é através de de-
terminações judiciais impositivas de ações ou omissões ao 
poder público no amplo espectro das políticas públicas89.

Fenômeno congênere é o denominado ativismo ju-
dicial, também de larga abordagem na literatura, mas que 
não se confunde com a judicialização. 

Com efeito, aquele se vincula à ideia de “uma partici-
pação mais ampla e intensa do Judiciário na concretização 
de valores e fins constitucionais, com maior interferência 
no espaço de atuação de outros poderes”90. 

Já a judicialização tem origem e características 
diversas. Ocorre por diversos motivos, como o empo-
deramento dos cidadãos quanto à consciência de seus 

86 MORAIS, José Luis Bolzan de; NASCIMENTO, Valéria Ribas do. 
O direito à saúde e os “limites” do estado social: medicamentos, 
políticas públicas e judicialização. Novos estudos jurídicos, Itajaí, v. 
12, n. 2, p.251-266, jul./dez. 2007, p. 255.

87 GANDINI, João Agnaldo Donizeti; BARIONE, Samantha Ferreira; 
SOUZA, André Evangelista de. Judicialização do direito à saúde: 
prós e contras. In BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, Jose 
Sebastiao dos. Direito à vida e à saúde: impactos orçamentário e 
judicial. São Paulo: Atlas, 2010, p. 259.

88 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legi-
timidade democrática. Revista Direito do Estado, Salvador, ano 4, 
n. 13, p. 71-91, jan./mar. 2009, p. 74.

89 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., p. 74.
90 Ibidem.
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direitos e a viabilidade de pleiteá-los pela via judicial91, 
ou em razão de generalizadas ineficácia e omissão es-
tatais no tocante ao implemento de prestações afetas à 
saúde, o que induz os indivíduos a buscá-los no poder 
judiciário92.

Essa atuação não constituiria agravo à separação de 
poderes, porquanto também asseguradas pela Constituição 
Federal as garantias fundamentais do acesso à justiça e da 
inafastabilidade do controle jurisdicional, cabendo ao poder 
judiciário dirimir todas as controvérsias a ele apresentadas93, 
até mesmo por ser-lhe vedado proclamar o non liquet (exi-
mir-se o juiz de decidir). 

Até mesmo porque, caso não o faça, há possíveis efeitos 
gravosos e até irreversíveis a bens jurídicos vida e inte-
gridade física e psíquica, o que torna tal agir, na pior das 
hipóteses, um mal necessário94.

Aparentemente, um ou outro caminhos convergem 
para a circunstância de ser conferido ao poder judiciário, ao 
fim e ao cabo, as decisões sobre o implemento das políticas 
públicas, objeto de muitas críticas, como as examinadas no 
tópico precedente (item 5.1.).

91 CORDEIRO, Maria Leiliane Xavier. O direito à saúde e a atuação 
do Poder Judiciário: breves considerações. Publicações da Escola da 
AGU: Temas de Direito e Saúde. GUEDES, Jefferson Carús; NEIVA, 
Juliana Sahione Mayrink. (coords.). Brasília: Advocacia Geral da 
União, 2010, p. 93.

92 CIGNACHI, Janaína Cristina Battistelo; BRAUNER, Maria Cláu-
dia Crespo. Op. Cit., p. 44/45.

93 GARCIA, Emerson. Princípio da separação dos poderes: os órgãos 
jurisdicionais e a concreção dos direitos sociais. Revista Brasileira de 
Direito Constitucional, vol. 5, p. 112-136, São Paulo, ESDC, 2005, 
jan.-jul. 2005, p. 128.

94 GANDINI, João Agnaldo Donizeti; BARIONE, Samantha Ferreira; 
SOUZA, André Evangelista de. Op. Cit., p. 272.
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Na esteira delas, convém realçar a ideia de que intro-
missão do poder judiciário nos assuntos do poder executivo 
teria o condão de promover o desarranjo da própria noção 
de democracia que, ao menos teoricamente, assume cono-
tação coletiva95. Argumento que vai ao encontro do déficit 
de representatividade do poder judiciário, cujos membros 
não são eleitos pelo povo (cf. item 6.1).

Por outra, a determinação de concretização de pres-
tações em análise mediante decisões judiciais, sem a ob-
servância de planos, diretrizes e previsões orçamentárias, 
delineadas, sempre, para toda a coletividade, beneficia apenas 
uma minoria, em detrimento dos demais. Inclusive daque-
les que aguardam pedidos na esfera administrativa96, o que 
tornaria a ideia de redução de danos referida precedente-
mente, em verdade, uma retumbante ofensa ao princípio 
da igualdade97 ( cf. item 5.1). 

Ainda, a consecução de políticas públicas pela via ju-
dicial desconsidera o fato de que é necessário planejamento 
adequado quanto às receitas disponíveis e os gastos públicos 
a serem despendidos, impossível de serem considerados no 
restrito âmbito de um processo judicial98 (cf. item 6). 

95 MACHADO, Edinilson Donisete. Ativismo judicial: limites institu-
cionais, democráticos e constitucionais. São Paulo: Letras Jurídicas, 
2012, p. 144/145.

96 MATTOS, Karina Denari Gomes de; SOUZA, Gelson Amaro de. 
Ativismo judicial e direito à saúde: uma análise da tutela jurisdicional 
nas ações de medicamentos. Direito Público, São Paulo, v. 8, n. 37, 
p.7-23, jan./fev. 2011, p. 19.

97 Ibidem, p. 20.
98 SCAFF, Fernando Facury. Sentença aditivas, direitos sociais e reserva 

do possível. In SARLET, Ingo; TIM, Luciano Benetti (Org.). Direi-
tos Fundamentais, Orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010, p. 136.
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Ao que se depreende, porém, a litigância individual 
em matéria de implemento de prestações inerentes à saúde 
parece ser a tônica das ações judiciais na atualidade. 

De fato, em pesquisa Centro Brasileiro de Estudos 
e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ e Centro de Pesquisa 
Jurídica Aplicada da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas, coordenada por Ada Pellegrini 
Grinover, num universo de 659 decisões dos Tribunais de 
Justiça de São Paulo e de Minas Gerais, foi constatado que 
595 delas eram demandas individuais movida por uma ou 
mais pessoas físicas, 61 pseudocoletivas (coletivas no nome, 
mas com pretensões individuais) e apenas 3 coletivas.

Fatos reveladores, de acordo com Ada, de “condução 
atomizada de questões que poderiam ser agrupadas num 
tratamento único e uniforme”, por exemplo, por ações 
coletivas, sem iniciativa de atores sociais com legitimidade 
processual em relação a tais, tornando, novamente, a con-
dução de assuntos de palmar interesse coletivo (prestações 
concernentes a políticas públicas) em detrimento do in-
dividual (pleitos em demandas individuais)99.

1.7.1. Política judiciária para a saúde:  
um caminho?

Nesse cenário de contradições e desafios ganha destaque 
na literatura o papel do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
para a edificação de uma “política judiciária para a saúde”, 

99 GRINOVER, Ada Pellegrini (coord.). Relatório de pesquisa: a 
avaliação da prestação jurisdicional coletiva e individual a partir da 
judicialização da saúde. Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas 
Judiciais – CEBEPEJ e Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, São 
Paulo, 2014.
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ou seja, a adoção de estratégias pelo poder judiciário para o 
enfrentamento do fenômeno da judicialização. 

Por exemplo, através da criação do Fórum Nacional do 
Judiciário para a saúde e a edição de atos normativos denomi-
nados Recomendações, com diretrizes a serem consideradas 
pelos juízes no assunto quando decidirem casos concretos100.

Tais iniciativas corresponderiam aos desafios de exas-
peração dos canais de participação social dos cidadãos em 
ambientes públicos afetos à temática da saúde pública, 
não necessariamente institucionalizados101. Em evidente 
contexto de busca de incremento do diálogo entre estado 
e cidadãos, de democracia participativa, tônica do estado 
democrático de direito da atualidade102.

Nesse sentido, v.g, foi a audiência pública realizada 
no ano de 2009 no Supremo Tribunal Federal para debate 
sobre centrais aspectos atinentes à judicialização da saúde, 
a saber, responsabilidade dos entes estatais, extensão da 
obrigação estatal no tocante a fornecimento de fármacos, 
custeio de prestações não abrangidas em políticas públicas 
e obrigação estatal de fornecimento de medicamentos 
não registrados nos órgãos sanitários competentes, ou não 
objeto de licitação103.

100 ASENSI, Felipe Dutra. Judicialização da saúde e Conselho Nacional 
de Justiça: perspectivas e desafios. In NOBRE, Milton Augusto de 
Brito; SILVA, Ricardo Augusto Dias da (coord.). O CNJ e os desafios 
da efetivação do direito á saúde. Belo Horizonte: Forum, 2013, p. 86.

101 Ibidem, p. 106/107.
102 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia partici-

pativa: por um direito constitucional de luta e resistência por uma 
nova hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. São 
Paulo: Malheiros, 2003, p. 161.

103 Fonte: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudiencia-
PublicaSaude/anexo/Despacho_Convocatorio.pdf. Acesso em 
04.dez.2015.
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O evento, ocorrido nos dias de 27 a 29 de abril e 04, 
06 e 07 de maio de 2009, contou com a participação de 
juristas, professores da área jurídica, autoridades públicas, 
advogados da união, juízes, membros do Ministério Público 
e da Defensoria Pública, especialistas, técnicos da área da 
saúde e gestores públicos.

Multidisciplinariedade a denotar um claro sinal da 
relevância do tema nas suas múltiplas perspectivas, técnicas, 
científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas, 
todas convergentes à efetiva implementação das políticas 
públicas em questão. 

Por isso é que se sustenta a necessidade de aprofunda-
mento da compreensão dos fenômenos sob análise, imbricados 
no denominado direito sanitário, assim como a conveniência 
de vislumbrá-los de maneira holística, entre direito e saúde104. 

Com a quebra de difuso ranço, quem sabe, de serem 
vislumbradas estruturas jurídicas a partir delas mesmas, 
crítica feita por Marx há muito, evidentemente noutros 
cenário e perspectiva105.

Isso observado, cumpre referir a Recomendação n. 31 
do Conselho Nacional de Justiça, assim ementada: “reco-
menda aos Tribunais a adoção de medidas visando a melhor 
subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, 
para assegurar maior eficiência na solução das demandas 
judiciais envolvendo a assistência à saúde”106.

104 WEICHERT, Marlon Alberto. O Direito à Saúde e o Princípio 
da Integralidade. ln: SOUZA, André Evangelista de et al. Direito da 
Saúde no Brasil. SANTOS, Lenir (Org.). Campinas: Saberes, 2010. 
p. 99 e ss.

105 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Trad. 
Florestan Fernandes. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 47.

106 Fonte: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1195. 
Acesso em 07 dez. 2015.
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No que de imediato interessa a este estudo, vale destacar:

I. Recomendar aos Tribunais de Justiça dos Es-
tados e aos Tribunais Regionais Federais que:

a) até dezembro de 2010 celebrem convênios 
que objetivem disponibilizar apoio técnico com-
posto por médicos e farmacêuticos para auxiliar 
os magistrados na formação de um juízo de 
valor quanto à apreciação das questões clínicas 
apresentadas pelas partes das ações relativas à 
saúde, observadas as peculiaridades regionais;

(...)

b.3) ouçam, quando possível, preferencialmente 
por meio eletrônico, os gestores, antes da apre-
ciação de medidas de urgência.

A literatura aponta a existência de discursos no sen-
tido de defender a necessidade de subsidiar o magistrado 
com apoio técnico para a tomada de decisões relativas ao 
amplo espectro de pretensões afetas ao fenômeno da ju-
dicialização da saúde.

Através, v.g, do estreitamento dos laços institucionais 
entre juízes e gestores públicos, a implicar a exasperação 
das possibilidades de edição de decisões judiciais mais con-
sentâneas com as regras e princípios constitucionais, legais 
e infralegais atinentes à matéria, e, assim, supostamente 
mais justas107.

107 RODRÍGUEZ, Maria Meyer Maciel. MISHIMA, Silvana Martins. A 
efetivação do direito à saúde via Promotoria de Justiça: o retrato de 
um município de grande porte do estado de São Paulo, Brasil. Anais 
do 29º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em 
Saúde, p. 16. Disponível em http://www.politicaemsaude.com.br/
anais/trabalhos/publicacoes/013.pdf. Acesso em 12 dez. 2015.
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No mesmo sentido, a edificação de comissões asses-
soras de promotores de justiça e de magistrados, voltadas 
a dar-lhes suporte técnico em casos concretos sobre pre-
tensões relativas a prestações à saúde, já havendo reportes 
de experiências exitosas em curso108.

Tais Comissões Técnicas devem ser formadas por mé-
dicos, farmacêuticos e outros profissionais da área de saúde, 
sem vínculo institucional com órgãos públicos com atri-
buições afetas a prestações de saúde. 

Fato a lhes propiciar autonomia e idoneidade para a 
emissão de pareceres destinados a orientar o magistrado na 
decisão, e não à defesa, por via transversa, de ente estatal 
eventualmente obrigado a adimpli-la109.

E devem ter como principal foco subsidiar aquelas 
autoridades com dados técnicos, como análise da adequação 
entre o pedido e a patologia do requerente, a adequação 
da dosagem e até possibilidade de substituição da prestação 
almejada por outra eventualmente menos dispendiosa e 
com a mesma eficácia110.

108 SANTOS, José Sebastião dos; UETA, Julieta. A diversidade dos dis-
cursos dos agentes implicados no acesso aos bens da saúde por via 
judicial. In BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, Jose Sebastiao 
dos. Direito à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São 
Paulo, Atlas: 2010, p. 220.

109 ROCHA, Ailton Schramm de. A gestão do Poder Judiciário e a 
judicialização da saúde: órgãos técnicos de mediação como me-
canismo de solução de controvérsias no acesso a medicamentos 
e tratamentos de saúde. II Jornada de Planejamento e Gestão, 
Coleção Jornada de Estudos Esmaf, Brasília, ESMAF, p. 9-14, 
2012, p. 12.

110 DOMINGUES, Márcio Arjol et al. A Comissão Técnica como 
Instrumento de Redução de Gastos Públicos na Compra de Me-
dicamentos por Meio de Ações Judiciais. Revista de Gestão em 
Sistemas de Saúde, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 22-34, jun. 2012. ISSN 2316-
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Tudo sem prejuízo da celeridade, tendo em vista que 
as avaliações devem ser feitas já no início do processo, de 
forma mais expedita possível. 

Medidas, por certo, válidas, mas que, criticamente vis-
lumbradas, apenas induzem a otimização do fenômeno da 
judicialização da saúde; não atacam a origem do problema 
os ressabidos déficits de materialização das políticas públicas. 

Por argumentação, basta constatar que, ao menos 
enquanto não atendidas todos os legítimos pedidos con-
cernentes a prestações de saúde na esfera administrativa, 
lócus adequado (CF, art. 196), o problema decerto persistirá. 

Muda-se, apenas, a forma de solvê-lo, sem prejuízo, é 
claro, de todos os inconvenientes e riscos existentes numa 
ou outra perspectivas expostas ao longo deste trabalho.

Disso decorre a conclusão de que a justa composição 
das políticas públicas na esfera administrativa tende a ser 
um caminho melhor para a composição do problema, 
demonstrando-se paliativas as determinações do poder 
judiciário para adimpli-las. Evidentemente, enquanto o 
estado delas não se desincumbe como deveria e, por assim 
dizer, espontaneamente.

Veja-se o exemplo de uma parceria feita desde 2008 
entre a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo e 
a Defensoria Pública, em casos de pretensões individuais a 
prestações do direito à saúde.

Em tais casos, ao invés de ajuizamento imediato de 
ação por defensor público, ocorre atendimento administra-
tivo do requerente, em que se dá identificação do pedido, 
avaliação da disponibilidade no SUS e, se caso, imediato 
encaminhamento. Infrutíferos tais passos, verifica-se pos-

3712, p. 31. Disponível em: <http://www.revistargss.org.br/ojs/
index.php/rgss/article/view/6>. Acesso em: 25 dez. 2015.
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sibilidade de terapia análoga e com mesma eficácia da que 
foi pretendida.

Em caso negativo, ou seja, a necessidade de prestação 
não associada a política pública existente, o paciente é 
examinado por médico servidor público, que poderá dar 
curso a expediente administrativo na Secretaria de Saúde, 
para a aquisição do que for necessário ao paciente111.

Supreendentemente, esse singelo arranjo proporcionou, 
em abril de 2009, a diminuição do ajuizamento de 90% de 
ações pela Defensoria Pública de São Paulo no casos de bus-
ca de prestações afetas à saúde (de 150 a 180 para 15 a 18).

Um significativo avanço, apto a resolver a questão na 
origem (necessidade x atendimento) e no lócus adequado 
(esfera administrativa).

E não uma atenuação de uns e outros, como parece 
ocorrer em relação às Comissões Técnicas acima aludidas, 
as quais, encampam, ademais, o protagonismo do poder 
judiciário nos assuntos examinados, verdadeira panaceia.

1.8. ACESSO A MEDICAMENTOS

No cerne deste estudo, está o debate sobre a imple-
mentação de prestações concernentes à saúde mediante o 
fornecimento de medicamentos, objeto deste tópico, con-
siderados produtos de primeira ordem na política sanitária 
do estado, fator por si revelador da sua suma importância112.

111 YOSHINAGA, Juliana Yumi. Judicialização do direito à saúde: a 
experiência do Estado de São Paulo na adoção de estratégias judiciais 
e extrajudiciais para lidar com esta realidade. Revista Brasileira de 
Direito Público, Belo Horizonte, v. 8, n. 30, jul. 2010, p. 07/08.

112 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política de patentes e o 
direito da concorrência. In: PICARELLI, Márcia Flávia Santini 
(Org.). Política de patentes em saúde humana. São Paulo: Atlas, 
2001. p. 161.
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Evidentemente, para o assunto também concorrem 
discursos voltados a considerar a legitimidade da judicia-
lização da saúde, defendida, agora, com base no argumento 
do acesso universal às ações e serviços públicos de saúde. 

Exatamente tal qual dispõe o artigo 198 da Consti-
tuição Federal, que traça as diretrizes quanto ao Sistema 
Único de Saúde – SUS, regulamento de forma ampla em 
legislação legal e infralegal113.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada 
e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais;

III - participação da comunidade”.

Na lei federal 8.080/90 – a“Lei Orgânica do SUS” – 
estão elencadas as principais regras e princípios pertinentes 
ao SUS, além da sua definição: “o conjunto de ações e ser-
viços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta 

113 Para um apanhado sistematizado, v. BAPTISTA, Tatiana Wargas 
de Faria; MACHADO, Cristiani Vieira; LIMA, Luciana Dias de. 
Responsabilidade do Estado e direito à saúde no Brasil: um ba-
lanço da atuação dos Poderes. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Ja-
neiro, v. 14, n. 3, p. 829-839, jun. 2009, p. 831/832. Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-81232009000300018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 
15 dez. 2015.
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e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)” (art. 4º)114.

Contempla, também, suas características: abrangência 
nacional (art. 1º); a saúde dignificada como direito funda-
mental, cabendo ao estado promover condições indispen-
sáveis ao seu pleno exercício (art. 2º); consubstanciarem as 
políticas públicas, econômicas e sociais, o instrumento de 
concretização estatal do dever de tutelar a saúde, de forma 
universal e igualitária, com abrangência assistencial integral 
(art. 7º, II) e o campo de atuação assistencial terapêutica 
integral, inclusive farmacêutico (art. 6º, I, ‘d’)115.

Ainda, a universalidade de acesso aos serviços de saú-
de em todos os níveis assistenciais (art. 7º, I); igualdade da 
assistência à saúde (art. 7º, IV); descentralização político-
-administrativa (art. 7º, IX), organização regionalizada e 
hierarquizada consoante níveis crescentes de complexidade 
(art. 8º, “caput”) e direção hierarquizada por único órgão 
em cada um dos entes federados (União – Ministério da 
Saúde, Estados e Municípios – respectivas Secretarias de 
Saúde – art. 9º)116.

A assistência farmacêutica, por sua vez, é definida 
pelo Ministério da Saúde, mas financiada pelos três entes 
federados. É instituída com base nas diretrizes previstas na 
Política Nacional de Medicamentos117, voltada à concilia-

114 Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm. 
Acesso em 13 dez. 2015.

115 Ibidem.
116 Ibidem.
117 Para ver histórico exausito, consultar: SARTÓRIO, Maria José. 

Política de Medicamentos excepcionais no Espírito Santo: a questão 
da judicialização da demanda. Dissertação de mestrado apresentada 
no Programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004, p. 27/42.
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ção entre as regras e princípios constitucionais atinentes à 
matéria e os postulados do SUS118.

Isso tudo como dispõe a Portaria 3.916 de 30 de 
outubro de 1998, do Gabinete do Ministro do Ministério 
da Saúde (GM/MS)119. Além disso, estabelece o seguinte:

Independente da decisão por centralizar ou des-
centralizar a aquisição e distribuição de medica-
mentos, deverá ser implementada a cooperação 
técnica e financeira intergestores. Essa coopera-
ção envolverá a aquisição direta e a transferência 
de recursos, bem como a orientação e o asses-
soramento aos processos de aquisição - os quais 
devem ser efetivados em conformidade com a 
realidade epidemiológica, visando assegurar o 
abastecimento de forma oportuna, regular e 
com menor custo, priorizando os medicamentos 
essenciais e os de denominação genérica120.

A Política em questão foi estruturada em três focos de 
atendimento: atenção básica em saúde, programas estratégi-
cos e medicamentos especiais. Respectivamente, contem-
plam medicamentos considerados essenciais, os destinados 
ao controle de doenças específicas e os especializados121.

118 Relatório de Seminário do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde - CONASS. Assistência Farmacêutica: Medicamentos de 
Dispensação em Caráter Excepcional, Brasília, 2004, p. p8.

119 Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/
prt3916_30_10_1998.html. Acesso em 16 dez. 2015.

120 Ibidem. 
121 BARATA, Luiz Roberto Barradas; MENDES, José Dínio Vaz. Uma 

proposta de política de assistência farmacêutica para o SUS. In 
BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, Jose Sebastiao dos. Direito 
à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São Paulo, Atlas: 
2010, p. 63/66.
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Dadas as características de descentralização, hierar-
quização e regionalização do Sistema, os entes federados 
assumem incumbências distintas em cada um dos cogitados 
nichos de responsabilidade122. 

Aos municípios, dispensação de fármacos essenciais, 
voltados a níveis elementares de saúde, como remédios 
para hipertensão123.

Aos estados, programas estratégicos, orientados por 
temas tradicionais de saúde pública, para certas doenças e 
eventos que, em razão da recorrência em que se manifestam 
na sociedade, determinam maior atenção, caso da tubercu-
lose, diabetes, HIV, epidemias e pandemias124.

Já quanto à aquisição de medicamentos, a situação é 
um pouco diferente, pois são adquiridos pelo Ministério 
da Saúde, de acordo com listas padronizadas concebidas 
por comissões multidisciplinares de especialistas.

Os estados, então, ficam incumbidos do aspecto lo-
gístico: verificam as demandas, reportam-nas ao Minis-
tério, fazem avaliações sobre os programas, repassam os 
medicamentos aos municípios, em regra, responsável pela 
dispensação à população125.

Em arremate, há os programas de medicamentos es-
pecializados, orientados para o tratamento de doenças de 
repercussão de menor relevância se considerada a abran-
gência dos programas acima referidos. 

São aquelas que demandam tratamento extenso ou 
permanente, normalmente através de fármacos de valo-

122 Ibidem.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
125 Ibidem.
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res altos, caso, v.g, de doenças como Parkinson, Artrite e 
Lúpus126.

Em relação a essas situações, a União também atua 
em parceria com o estados, para compra e fornecimento à 
população dos aludidos remédios, consoante estabelece a 
Portaria 1.554/13 do Gabinete do Ministro do Ministério 
da Saúde127.

Em todos os casos, a dispensação de medicamentos é 
planejada de acordo com listas padronizadas, v.g, a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da 
Saúde – RENAME128, em que discriminados os fármacos 
incluídos em políticas públicas.

Lócus, registre-se, fonte de interminável disputas, em 
decorrência de pleitos judiciais individuais, os quais natu-
ralmente não ficam cingidos àqueles constantes de listas 
padronizadas.

Como se vê, um arranjo amplo, orientado ao compar-
tilhamento de competências entre os entes federados, nos 
termos do artigo 23, II da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência;

126 Ibidem.
127 Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/

prt1554_30_07_2013.html. Acesso em 17 dez. 2015.
128 Fonte: https://www.famema.br/assistencial/superinte/docs/rela-

cao_nacional_medicamentos_essenciais_rename_2014.pdf. Acesso 
em 23 dez. 2015.
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Concordes, aliás, com disposições da “Lei Orgânica 
do SUS” acima referidas, voltadas à descentralização polí-
tico-administrativa, à hierarquização e à regionalização do 
Sistema, respeitadas as ideias de otimização dos trabalhos 
e as peculiaridades locais, pena de desequilíbrio do SUS129.

Entretanto, referido dispositivo constitucional – “ques-
tão pacífica” no poder judiciário130 – é compreendido 
como preconizador de responsabilidade solidária dos entes 
federados no atinente às prestação de saúde.

É assim que propugna Ivan Sartori, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça de São Paulo: “não está o cidadão 
vinculado ao pacto da saúde e às normas operacionais, até 
porque nada vem previsto a respeito na Lei Maior”131. 

E, nessa ordem de ideias, não se demonstram válidas 
disposições infraconstitucionais da “Lei Orgânica do SUS” 
(estabelecem responsabilidades diversas dos entes federados), 
que contrariam as da Lei Maior (estabelecem responsabili-
dade solidária dos entes federados), sob pena de subversão 
do princípio da hierarquia. Afinal, lei inferior não revoga 
lei superior132.

129 CARDOSO, Oscar Valente. Concessão de medicamentos e 
divisão das responsabilidades dos órgãos do SUS. Revista do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasília, v. 21, n. 11, p. 
57-58, nov. 2009.

130 SARTORI, Ivan Ricardo Garisio. Responsabilidade do Esta-
do pelo fornecimento de medicamentos e suas implicações. In 
GUERRA, Alexandre Dartanhan de Mello et al. Responsabilidade 
civil do Estado: desafios contemporâneos. São Paulo: Quartier 
Latin, 2010. p.873.

131 Ibidem, p. 872.
132 BICALHO, Heleno. Responsabilidade solidária dos entes federados 

pelo fornecimento de Medicamentos. Jornada de Direito Consti-
tucional, Coleção Jornada de Estudos Esmaf, Brasília, ESMAF, p. 
82-82, 2011. p.82.
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No tocante à exigibilidade concreta de prestações 
públicas afetas à saúde, a literatura revela outro interessan-
te debate. É que apesar da dicção constitucional “direito 
de todos” (CF, art. 196), autores sustentam cabe-la apenas 
àqueles assistidos pelo SUS133, aliás, como estabelecido no 
Art. 28, I do Decreto 7.508/11134.

Uma canhestra assimilação de que o mero fato de ser 
assistido pelo SUS denotaria hipossuficiência socioeconô-
mica do indivíduo, o que já implicaria a ideia de não ser 
possível obter as aludidas prestações sem auxílio do estado135.

Por esse prisma, indivíduos deveriam não só provar a 
hipossuficiência e a imprescindibilidade do medicamento136, 
mas, também, “efetiva violação ou abandono do direito à 

133 PEREIRA, Daisy Maria de Andrade Costa. O direito à saúde como 
direito fundamental social - o fornecimento de medicamentos: 
análise do artigo 28 do decreto nº 7.508/11 que regulamentou a 
lei 8.080/90 (lei do SUS). Revista da ESMAPE, Recife, v. 18, n. 
37, p.235-300, jan./jun. 2013, p. 291.

134 Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 
pressupõe, cumulativamente: (...) I - estar o usuário assistido por 
ações e serviços de saúde do SUS. Fonte: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm. Acesso em 
14 dez. 2015.

135 SANTOS, José Sebastião dos; BLIACHERIENE, Ana Carla; UETA, 
Julieta. A via judicial para o acesso aos medicamentos e o equilíbrio 
entre as necessidades e desejos dos usuários do Sistema de Saúde e da 
indústria. BIS, Bol. Inst. Saúde (Impr.), São Paulo, v. 13, n. 1, abr. 2011, p. 
73. Disponível em <http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S1518-18122011000100011&lng=pt&nrm=i-
so>. Acesso em 18 dez. 2015.

136 LINS, Andrea Carla Veras. A produção da prova, o direito à saúde e a 
correlação nas ações judiciais individuais: uma visão pragmática. In 
BLIACHERIENE, Ana Carla; SANTOS, Jose Sebastiao dos. Direito 
à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São Paulo: Atlas, 
2010, p. 111 e ss.
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saúde”, isto é, inexistência de políticas públicas com pres-
tações, por hipótese, aptas a ampará-los, para o que poderia 
auxiliar as já mencionadas Comissões Técnicas137.

Proceder que – atenuam alguns – deveria ser feito com 
cautela, pena de considerar-se a mera alegação de reserva do 
possível como uma suposta “razão de estado econômica”, 
suficiente por si a fundamentar toda e qualquer negativa 
estatal de prestações afetas à saúde por tal razão138.

Isso porque os postulados da universidade e da in-
tegralidade do SUS não poderiam ser utilizados como 
mecanismos complementares de planos de saúde privada. 
É dizer, aquilo que não se logra por serviços privados de 
saúde, devem ser fornecidos pelo SUS139.

Daí porque nesse cenário de contingências, que se 
impõem pela singela constatação da finitude de recur-
sos, monetariamente aferíveis, é que se propugna a 
necessidade de serem feitas “escolhas trágicas”, ou seja, 
independentemente da melhor ou mais adequada pres-

137 DOMINGUES, Márcio Arjol. Et al. A Comissão Técnica como 
instrumento de redução de gastos públicos na compra de me-
dicamentos por meio de ações judiciais. Revista de Gestão em 
Sistemas de Saúde - RGSS, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 22-34, jan./
jun. 2012, p. 30.

138 SILVA, Leny Pereira da. Direito à saúde e o princípio da reserva do 
possível. Monografia de conclusão de curso de pós-graduação ‘lato 
sensu’ apresentada no Instituto Brasileiro de Direito Público – IBDP. 
Brasília, s.d., p. 31.

139 BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria; MACHADO, Cristiani Vieira; 
LIMA, Luciana Dias de. Responsabilidade do Estado e direito à 
saúde no Brasil: um balanço da atuação dos Poderes. Ciênc. saúde 
coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 829-839, Junho 2009, p. 132. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1413-81232009000300018&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em 14 dez. 2015.
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tação imprescindível atendida, outras congêneres ficarão 
sem amparo estatal, ainda que o gestor público seja o mais 
diligente possível140.

Escolhas, à evidência, a serem feitas pelos poderes 
executivo e legislativo, constitucionalmente investidos no 
dever de dar curso às políticas públicas, tal qual exaustiva-
mente referido na literatura e sustentado neste trabalho141.

Esse ponto de vista, todavia, é criticado pelo argumen-
to central de o SUS erigir-se sob a ideia de universalidade, 
motivo por que inviável condicionar o acesso a ele por esta 
ou por aquela situações142.

Concepção, se bem vista, próxima daqueles autores 
que sustentam a necessidade de o estado garantir quaisquer 
prestações à saúde. No pior dos cenários, no caso extremo 
de absoluta escassez, com o deslocamento de recursos de 
outras áreas para a da saúde143.

1.9. NOVAMENTE, O PROBLEMA

Ultimada, então, a revisão de literatura sobre tão insti-
gante tema, o direito à saúde, “direito de todos e dever do 

140 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: 
direitos não nascem em árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, 
p. 159.

141 CARDOSO, Oscar Valente. Questões controversas sobre a deter-
minação judicial de fornecimento de medicamentos excepcionais 
pelo poder público. Revista CEJ, Brasília, v. 13, n. 45, p.46-55, abr./
jun. 2009, p. 50. 

142 CUNHA, J. P. P; CUNHA, R. E. Sistema Único de Saúde: princí-
pios. In: CAMPOS, F. E; TONON, L. M; OLIVEIRA JÚNIOR, M. 
(Orgs.). Caderno Planejamento e Gestão em Saúde. Belo Horizonte: 
Coopmed (Caderno de Saúde, 2), p. 301.

143 KRELL, Andreas. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na 
Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002, p. 21.
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estado”, calha retomar o problema da pesquisa (item 1): “o 
dever de o Estado tutelar a saúde das pessoas (CF, art. 196) 
engloba o direito de percepção gratuita de medicamentos 
quando a pessoa for portadora de doença cujo único trata-
mento eficaz demanda uso de medicamento de alto custo?”

Considerando-se:

1. Ser a saúde um dos bens jurídicos de inconteste rele-
vância, cujo nível de atendimento não se restringe a 
aspectos naturais, mas multifatoriais, sociais, econômicos, 
políticos, etc;

2. Ser o direito à saúde direito de todos e dever do estado 
(CF, art. 196);

3. Significar a palavra ‘estado’, nesse contexto, todos os 
entes federados;

4. E ser essa responsabilidade de caráter solidário, apesar 
das legítimas diretrizes da “Lei Orgânica do SUS”. Isso 
por determinação mesmo da Lei Maior (CF, art. 23, II);

5. A necessidade de serem definidos critérios mínimos 
estatais para a proteção desse direito, como meio de 
constranger aprioristicamente, por assim dizer, um 
limite de omissão estatal a ele respeitante;

6. Serem esses critérios preconizados em instrumento in-
ternacional de que o Brasil há muito é signatário, o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, que prescreve um “minimum core obligation” 
em relação a prestações afetas à saúde pública;

7. Afigurar-se, outrossim, pertinente a busca de critérios 
nesse sentido na literatura, de modo a superar o debate 
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sem caráter científico, baseado em argumentos morais 
e emotivos, referentes a bens jurídicos tão caros a nós, 
humanos, que atrapalham o tratamento técnico da 
matéria, como parece ser o cientificamente correto;

8. Existir escassez de recursos estatais para o implemento 
de todo o extenso rol de direitos sociais, os quais, ao 
revés do que se sustenta corriqueiramente, pressupõem 
condutas positivas e negativas do estado; que uns e ou-
tros demandam o dispêndio de verbas públicas, sempre 
limitadas, foco da denominada reserva do possível;

9. Haver, em contrapartida, discursos tendentes a consi-
derar a possibilidade de suscitar-se a reserva do possível 
apenas se provado o efetivo exaurimento de dinheiro 
público. Ainda que, no limite, e diante de concreta ne-
cessidade, propugne-se a pertinência de realocações de 
verbas públicas, para demandas mais prioritárias, como 
o são as atinentes à saúde pública;

10. Estar o direito à saúde, como prevê a Lei Maior, pre-
liminarmente vinculado a políticas públicas, sociais e 
econômicas, a cargo dos poderes executivo e legislativo; 

11. Orientar-se notadamente o poder executivo para ações 
de concretização de prestações à saúde, que demandam 
a avaliação de critérios, prioridades e necessidades;

12. Voltar-se tal perspectiva para o coletivo, e não para este 
ou aquele cidadãos, unitariamente considerados; 

13. Jungir-se esse arranjo, por óbvio, às funções constitu-
cionais daqueles poderes;

14. Não se demonstrar, entre eles, o poder judiciário, cuja 
função típica é julgar;



56

15. Ser ponderável a necessidade de o poder judiciário dar 
resposta a pedidos individuais de cidadãos para o imple-
mento de políticas públicas, até porque inviável negá-lo, 
tanto diante da inviabilidade do “non liquet” (eximir-se 
de decidir), quanto em virtude da garantia fundamental 
da inafastabilidade do controle jurisdicional;

16. Não se justificar, porém, essa contingência como me-
canismo apto à substituição, por vias transversas, do 
poder judiciário nos poderes legislativo e executivo, 
com a assunção, por aquele, dos deveres constitucio-
nais destes;

17. Estar esse agir objetado pela ponderável crítica de haver 
um déficit de representatividade do poder judiciário, 
porque não eleito pelo povo, d’onde o poder emana’;

18. Configurar-se, doutro bordo, a denominada judiciali-
zação da saúde, se bem vista, a assunção de parcelas de 
poder, em matérias de definições de políticas públicas, 
pelo poder judiciário;

19. Constituir o dito “programa judiciário para a saúde” 
uma forma de atenuar o problema do número de de-
mandas judiciais, e não do foco delas, in casu, déficits 
atinentes a prestações de saúde;

20. Constituírem todos esses dados, em síntese, pressupostos 
para idôneo debate sobre quaisquer das facetas inerentes 
a prestações de saúde pública, que devem ser conside-
rados, por serem ponderáveis, repletos de argumentos 
razoáveis, e outros nem tanto;

21. Demonstrar-se ser o acesso de medicamentos – ponto 
fulcral deste trabalho – o meio mais disseminado em 
que elas se apresentam e materializam no seio social;
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22. Expressar-se tal direito, corolário de outro, à saúde, 
através de ações do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Notadamente mediante a Política Nacional de Medi-
camentos;

23. Que tais instrumentos estabelecem, em suma, o direito 
a acesso universal (todas as pessoas, brasileiros e estran-
geiros) e integral (todas as prestações necessárias);

24. Não se amoldar legitimamente, por isso, a difusa ale-
gação de reserva do possível ao inadimplemento do 
direito sob referência;

25. Voltar-se tal Política para fármacos considerados de 
alto custo;

26. Não se restringir o direito ao integral acesso a medica-
mentos àqueles previstos em listas padronizadas;

27. Estar o direito à saúde indissoluvelmente associado ao 
mínimo existencial – e não ao mínimo vital – porquan-
to atinente ao direito à vida, à vida digna e à dignidade 
da pessoa, cerne da tutela jurídica;

28. Do que decorre ultraje de um como o ultraje de outro, 
e vice-versa.

Concluo:

a. O dever de o Estado tutelar a saúde das pessoas 
(CF, art. 196) engloba o direito de percepção 
gratuita de medicamentos quando a pessoa for 
portadora de doença cujo único tratamento eficaz 
demanda uso de medicamento de alto custo.

b. Fica confirmada a hipótese (item 1).
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2

A ATUAÇÃO DOS 
MOVIMENTOS SOCIAIS  
NA ATUALIDADE:
quando protestar se tornou sinônimo 
de criminalidade

Ricardo Oliveira Rotondano1

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ao longo da ditadura militar, a política de enfrenta-
mento do Estado brasileiro aos movimentos sociais foi clara 
e direta. Foram criadas instituições de investigação interna 
especificamente para desmantelar os agrupamentos sociais 
organizados contrários ao governo instituído, que viam 
nos movimentos reivindicatórios de esquerda potenciais 
inimigos da nação brasileira – que corria, acreditava-se, 
sério risco de mergulhar em bases socialistas. Atuando em 
conjunto com as demais esferas de segurança pública do 
país, as instituições do aparato repressivo brasileiro come-
teram uma série de atrocidades e barbaridades contra os 
indivíduos nacionais e estrangeiros, sob a justificativa de 
defesa da integridade nacional.

1 Advogado. Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UnB). 
Doutorando em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA).
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Após o período de redemocratização da nação e fim 
da ditadura militar, houve a abertura político-institucional 
para a instalação da democracia plena. A transição entre 
os regimes ditatorial e democrático vieram ancorados nas 
promessas trazidas pela Constituição cidadã, de construção 
de uma sociedade mais justa e equânime. Os dispositivos 
trazidos pela referida Carta Política de 1988 contemplavam, 
por sinal, uma série de pleitos sociojurídicos dos agrupa-
mentos subalternizados – como mulheres, indígenas, negros 
e trabalhadores. Tanto no cenário jurídico, quanto na esfera 
política, o momento era propício para que efetivas trans-
formações fossem edificadas na estrutura social brasileira.

Não obstante a esperança que revestiu este novo mo-
mento do país e o louvável conteúdo principiológico da 
Carta de 1988, as forças político-econômicas que conti-
nuaram comandando os destinos do país encenam uma 
reprise do que se viu décadas atrás: o cerceamento da mo-
vimentação político-social do povo. Apesar da incorporação 
de preceitos jurídicos novos, de cunho social-libertário, 
as estruturas de poder que revestiam o Estado não foram 
substancialmente modificadas – o que permitiu a continui-
dade da subalternização de agrupamentos marginalizados e 
a consequente repressão de reivindicações político-sociais.

Explique-se: desde o início da formação democrática 
do país, o que temos visto é uma modalidade de demo-
cracia restrita. A classe burguesa financia as campanhas dos 
seus candidatos que, eleitos, passam a exercer o domínio 
da máquina estatal em benefício dos seus pares, freando as 
investidas populares pelo pleito de direitos sociais. A elite 
orgânica nacional exerce o monopólio político do Estado, 
direcionando a ação estatal para estratégias que excluem 
a maioria do povo do cenário político e dos direitos de 
cidadania (TÓTORA, 1999).
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Ao contrário do que se pensa, a abertura para uma 
pretensa democracia no período pós-regime militar não 
representou um embate político plenamente legítimo. A 
representação legislativa e a tomada de decisões públicas 
não refletiu o estrato de divisão social de classes coerente 
com o padrão existente no Brasil, nem muito menos os 
seus anseios político-sociais. O que se configurou foi a 
continuação de uma autocracia burguesa (FERNANDES, 
2002, p. 1.809), agora sob uma problemática histórica di-
versa – na qual a elite econômica teve que reposicionar o 
seu modelo de gerenciamento e concentração de poder.

Nesse panorama, setores engajados com a luta política 
pela efetivação de direitos sociais – em especial, movimentos 
sociais ligados à militância política – não aquiesceram, e 
manifestaram o seu descontentamento com a ineficiên-
cia estatal. Nos mais diversos setores – saúde (NATIVA 
NEWS, 2014), educação (OLIVEIRA, 2012), segurança 
(ALCÂNTARA, 2014), transporte (PACHECO, 2014) – 
pode-se constatar reivindicações populares por melhorias 
negadas pelo poder público. O crescente engajamento 
político-social da população dos setores mais subalternos 
da sociedade – que são justamente os que mais têm os 
seus direitos fundamentais violados – preocupa as elites 
político-econômicas em todo o país.

O ápice do processo de movimentação política po-
pular foram os protestos de junho de 2013, onde centenas 
de milhares de pessoas saíram às ruas em diversas cidades 
do Brasil para protestar – que ficaram conhecidas como as 
manifestações de junho ou jornadas de junho (SAMPAIO JÚ-
NIOR, 2013; SOUSA; SOUZA, 2013; ALMEIDA NETO, 
2013; CEI; BORGES, 2015). A pauta de reivindicações era 
bastante extensa: o aumento da taxa de transporte público 
e a sua péssima qualidade; os gastos exorbitantes com a 
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Copa do Mundo; maiores e melhores gastos com saúde e 
educação; a falta de representatividade política da população 
no Congresso Nacional.

A resposta governamental à movimentação política 
social não tardou a aparecer. Assim como praticado efeti-
vamente dentro do cenário da ditadura militar, também 
no caso das manifestações de junho de 2013 – que expres-
sam o anseio popular pela participação política direta do 
povo – iremos elucidar a configuração político-legislativa 
e institucional-prática utilizada pelo governo para cercear 
os movimentos populares dos seus respectivos pleitos por 
participação nas políticas governamentais e efetivação dos 
direitos fundamentais historicamente negados.

2.2. O CONGRESSO NACIONAL NOS 
REPRESENTA?

A movimentação do Congresso Nacional frente aos 
protestos de junho de 2013 é bastante elucidativa acerca 
do posicionamento que detém os parlamentares da Casa. 
Muito pouco – ou quase nada – se discutiu ou se fez quanto 
às reivindicações dos movimentos populares nas ruas: não 
houve reforma política nem qualquer melhoria nos setores 
sociais fundamentais, a corrupção continua alastrada e ex-
plícita. A pauta de discussões do Congresso, pelo contrário, 
girou em torno de outra temática: a lei antiterrorismo.

Frente ao poderio popular que se manifestou em 
números surpreendentes em grande parte do Brasil, o 
Congresso Nacional arvorou-se em elaborar um projeto 
de lei para criminalizar os atos dos manifestantes. Seguindo 
a cartilha do movimento de repenalização da vida social,2 os 

2 “Eis, então, que se poderia explicar o movimento de repenalização 
da vida social, cujos signos são abundantes: multiplicação das incri-
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parlamentares puseram em debate a construção de uma lei 
objetivando instrumentalizar o poder público – em especial, 
os setores de segurança pública – para punir severamente 
qualquer sujeito que ousasse pleitear seus direitos em ma-
nifestações coletivas.

Sob a evidente intencionalidade de garantir ao setor 
privado a ampla liberdade de auferir riquezas com a su-
perprodução dos eventos da Copa do Mundo de futebol, 
teorizou-se a construção de um aparato jurídico-normativo 
repressivo aos moldes da ditadura. Como uma novela que, 
tardiamente, é reprisada no horário nobre, a população 
assiste novamente ao direcionamento das políticas de Es-
tado ao favorecimento das elites empresariais nacionais e 
estrangeiras. A vontade do capital (MARX, 1996), mais 
uma vez, prevalece.

Não faltaram projetos de lei nesse sentido. O pioneiro 
deles foi o Projeto de Lei do Senado 728/2011, de autoria 
dos senadores Marcelo Crivella (PRB/RJ), Ana Amélia 
(PP/RS) e Walter Pinheiro (PT/BA). O PLS 278 prevê a 
instituição de pena de reclusão de 15 a 30 anos para quem 
“provocar ou infundir terror ou pânico generalizado me-
diante ofensa à integridade física ou privação de liberdade 
da pessoa, por motivo ideológico, religioso, político ou de 
preconceito racial, étnico ou xenófobo”. Interessante, ainda, 
é perceber a seção de justificativa do PLS:

Porém, toda essa pujança de recursos e o trânsito 
de pessoas das mais diversas nacionalidades e 

minações, aumento dos custos repressivos, alongamento da duração 
média das penas, restrição de regimes de liberdade condicional, 
vigilância eletrônica a domicílio: o controle penal se expande e a 
repressão endurece” (OST, François. O tempo do direito. Tradução: 
Élcio Fernandes. Bauru, SP: Edusc, 2005, p. 357).
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etnias, exigirão especial aparelhamento jurídico 
voltado à segurança pública, dentre outras áreas 
correlatas, com adaptações em nossa legisla-
ção, ainda que temporárias, para que honre-
mos os compromissos assumidos na subscrição 
dos Cadernos de Encargos perante a FIFA, na 
oportunidade da escolha do País como sede das 
competições, objetivo que se espera alcançar 
com este Projeto (BRASIL, 2011).

Pois bem. A instituição de um projeto de lei com a 
absurda pena mínima de 15 anos, com redação claramen-
te abstrata e inespecífica voltada claramente para coibir 
qualquer ato de manifestação política pela efetivação de 
direitos no período de realização da Copa do Mundo con-
figura-se como clara ofensa ao direito de manifestação do 
povo (CANHEO, 2014). Mais do que isso: esta evidente 
tentativa de tolher os direitos político-civis da população 
está ancorada na justificativa de garantir a lucratividade 
de um oligopólio de empresas privadas durante o citado 
evento futebolístico.

Dois outros projetos foram elaborados visando tipificar 
o crime de terrorismo: o PLS 762/2011, de autoria do se-
nador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) e o PL 499/2013, 
proposto por uma comissão mista de 14 senadores e depu-
tados presididos pelo senador Romero Jucá (PMDB/RR) 
e o deputado Cândido Vaccarezza (PT/SP). Assim como o 
PLS 728/2011, os outros dois projetos de lei tinham como 
principal escopo a garantia de realização dos eventos da Copa 
do Mundo de 2014, assegurando a satisfação dos interesses 
elitistas do empresariado burguês através da imposição de 
uma estratégia de medo (GONZÁLEZ, 2014).

Adicionamos ainda ao rol de arbitrariedades perpe-
tradas pelo Congresso Nacional contra o esforço políti-
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co-social de participação nas decisões governamentais o 
caso referente à Política Nacional de Participação Social. 
O Decreto n. 8.243/2014, que instituiu a PNPS, objetivou 
instrumentalizar a participação popular nos rumos governa-
mentais, concedendo-lhe meios diretos de efetivar a demo-
cracia direta plena que já está consagrada na Constituição 
Federal. Almejou, em suma, instituir meios de viabilizar o 
protagonismo popular – anseio visível da população, como 
demonstram as passeatas de junho de 2013.

A Câmara dos Deputados, entretanto, derrubou em 
28 de outubro de 2014, o Decreto n. 8.243/2014, por 
meio da aprovação do PDC n. 1.491/2014. Em meio à 
disputa de forças inerente ao debate eleitoral, deputados 
acabaram criando um “terceiro turno eleitoral” e impondo 
a rejeição ao Decreto n. 8.243/2014 como uma derrota 
ao governo. Como fundamento, o deputado Mendonça 
Filho (DEM/PE) afirmou que a Política Nacional de 
Participação Social “impõe, via decreto presidencial, um 
modelo de consulta à população que é definido pelo Poder 
Executivo. É uma forma autocrática, autoritária, passando 
por cima do Parlamento, do Congresso Nacional, da Casa 
do Povo, de estabelecer mecanismos de ouvir a sociedade” 
(SIQUEIRA, 2014, s/p).

A participação da sociedade nos rumos políticos da 
nação, entretanto, não deve estar condicionada à vontade 
legislativa – que, segundo fala do deputado Mendonça 
Filho, parece deter o monopólio de ditar como e quan-
do o povo deve se manifestar na coisa pública. A Política 
Nacional de Participação Social somente instrumentaliza 
um direito que já existe – o direito à participação popular 
nas decisões governamentais – que independe de norma 
jurídica para que possa ser exercido. É a modalidade ori-
ginária de poder constituinte (BERCOVICI, 2013) – que 
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emana do povo e quebra toda e qualquer barreira formal 
à sua plena manifestação.

Em verdade, os atos de repressão política do Con-
gresso à manifestação popular “representam a resistência 
oligárquica que está acostumada a subtrair do processo de 
elaboração legislativa o sentido de realização democrática 
dos direitos e, assim, preservar uma prática negociada de 
privilégios e de favores” (LEMES, 2014), como prega o 
professor José Geraldo de Sousa Júnior. Como de praxe, 
os parlamentares – movidos por interesses individualistas 
de defesa e manutenção de poder – atuaram no sentido de 
impor limitações ao exercício pleno do poder popular dos 
movimentos sociais e da população em geral.

Se no plano político-legislativo, o cerceamento à ple-
nitude de manifestação e participação do sujeito coletivo 
no seio decisional das políticas governamentais mostra-se 
evidente – assim como na ditadura militar – há que se 
analisar se o mesmo ocorre na seara prático-institucional. 
Há décadas atrás, a opressão exercida pelo aparato policial-
-militar do governo ditatorial era violenta e sem escrúpulos. 
Perguntamo-nos: houve, neste quesito, evolução considerá-
vel? Como atua contemporaneamente a instituição policial 
quanto às manifestações político-sociais no país?

2.3. POLÍCIA PARA QUEM PRECISA DE POLÍCIA

A organização policialesca atuante no Estado brasileiro 
parece estar a cumprir bem a função que lhe fora incum-
bida: a de defender os interesses da elite econômica pátria. 
Afinal, é típico do Estado edificado nos moldes capitalistas 
o estabelecimento de uma estrutura voltada para o cercea-
mento e a repressão dos movimentos subalternos, atuando 
como instrumento de manutenção do status quo (BRU-
ZIGUESSI; BEZERRA, 2010). Impede-se, dessa forma, 
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qualquer insurreição popular objetivando a substituição 
dos grupos de poder instalados nos cargos institucionais.

A atuação policial junto aos movimentos populares 
de junho de 2013 esteve repleta de momentos arbitrários 
e violentos. As táticas utilizadas pela polícia eram bastante 
variadas no sentido de impedir a plenitude das mani-
festações da população: violência gratuita e desmedida,3 
impedimentos à liberdade de imprensa4 e detenções e 
indiciamentos criminais em massa.5 Atraíram, inclusive, 

3 “A Polícia Militar reprimiu a manifestação com bombas de efeito 
moral e balas de borracha para evitar o avanço do protesto, que teve 
início na região central da capital, em frente ao Teatro Municipal. 
O confronto foi marcado por cenas de violência, com imagens de 
manifestantes, cinegrafistas e fotógrafos atingidos pelos disparos da 
polícia” (BBC BRASIL. Protestos e repressão acirram tensão em 
São Paulo. BBC Brasil, 13 jun. 2013).

4 “Antes do início do ato, manifestantes e jornalistas que carregavam 
vinagre – como o repórter Piero Locatelli, da ‘Carta Capital’ 
– para reduzir os efeitos de bombas de gás lacrimogêneo foram 
detidos, sob a alegação da PM de que o produto pode ser usado 
para fabricar bombas caseiras. (...) Entre os feridos, sete são jorna-
listas da Folha de S.Paulo. A repórter Giuliana Vallone, da TV Folha, 
foi atingida no olho por uma bala de borracha disparada por 
policiais militares da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar). 
Outro repórter da Folha, Fábio Braga, também foi atingido no rosto 
por disparos de bala de borracha no centro da cidade” (GARCIA, 
Janaina; CARVALHO, Marivaldo. Em dia de maior repressão da PM, 
ato em SP termina com jornalistas feridos e mais de 240 detidos. 
UOL Notícias, São Paulo, 13 jun. 2013).

5 Relatório divulgado pela ONG Artigo 19 relata, com base em 
estatísticas elaboradas a partir da coleta de dados da imprensa, que 
ao longo dos 696 protestos realizados pelo país nas jornadas de 
junho de 2013, foram computados 2.608 detidos e 8 mortes em 
circunstâncias relacionadas aos protestos (RENÁ, Paulo. Artigo 19 
lança relatório e site sobre as ‘jornadas de junho’ de 2013 no Brasil. 
Portal IBIDEM, Brasília, 2 jun. 2014).
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a atenção da ONU, que emitiu declaração exigindo do 
governo brasileiro o fim da violência e da repressão aos 
protestos (GIRALDI, 2013).

Uma das grandes arbitrariedades cometidas pelo apa-
rato policial configurou-se na tentativa de enquadramen-
to dos manifestantes das jornadas de junho de 2013 no 
antigo crime de formação de quadrilha, mesmo quando 
tais participantes sequer conheciam uns aos outros. Ante a 
impossibilidade de manter os suspeitos detidos por conta 
dos delitos que lhes eram imputados, os membros policiais 
imputavam aos manifestantes o já extinto art. 288 do Có-
digo Penal, que era inafiançável. Dessa forma, os policiais 
conseguiam manter os manifestantes presos por mais tempo, 
mantendo-os longe das manifestações.6

Tal estratégia representa, na prática, a criação de um 
efetivo instrumento de criminalização dos movimentos 
sociais e a instituição de um verdadeiro Estado de exceção, 
com o cerceamento do direito de manifestação. Analistas 
entenderam que, durante as jornadas de junho, o Esta-
do Democrático de Direito esteve suspenso em diversos 

6 “Embora os abusos praticados pela Polícia Militar ao conduzir 
pessoas aleatoriamente para delegacias sejam mais visíveis, tam-
pouco é possível ignorar a atuação da Polícia Civil que, ao lavrar 
autos de prisão por formação de quadrilha – delito que exige 
que um grupo determinado de indivíduos se reúna de forma 
estável e permanente para praticar crimes – envolvendo pessoas 
que nunca se haviam visto antes, também violou frontalmente 
princípios basilares do direito. Tal prática esconde ainda o perverso 
anseio de manter os manifestantes privados de liberdade por mais 
tempo, já que a real função de autuar as pessoas por este crime é 
impedir a possibilidade de fixação e pagamento de fiança ainda 
na Delegacia de Polícia” (IBCC. Editorial – As manifestações da 
sociedade civil e a repressão policial. Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais, Boletim 249, ago. 2013).
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momentos. Situação, aliás, bastante semelhante à época da 
ditadura militar, em que os direitos civis e políticos foram 
suspensos pelo AI-5.7

A herança da ditadura militar se mostra presente em 
ações policiais contra as manifestações sociais populares 
também em sua forma mais grotesca e assombrosa: relatos 
de tortura têm sido noticiados cotidianamente na mídia. A 
realidade demonstra que as supostas conquistas legislativas 
trazidas pela Constituição Federal de 1988 não se traduzi-
ram, efetivamente, em uma evolução na prática das insti-
tuições governamentais – em especial, dos organismos de 
segurança pública. Como exemplos diretos desta assertiva: 
dois jovens manifestantes foram sequestrados e torturados 
pela polícia militar em Recife, Pernambuco (DIÁRIO 
DE PERNAMBUCO, 2013); o jovem Leonardo Martins, 
militante ativo no movimento negro de Minas Gerais, foi 
detido, espancado e teve os seus cabelos rastafári cortados 
por policiais após participar de manifestação anti-militarista 
em Belo Horizonte, Minas Gerais (CARDOSO, 2013).

7 “Segundo a Anistia Internacional, autoridades brasileiras fizeram ‘uso 
impróprio de leis penas severas contra os manifestantes. Indivíduos 
que participaram de protestos foram presos com base na Lei sobre 
Organizações Criminosas’ (Lei nº 12.850), criada para combater 
o crime organizado. Pessoas presas na mesma manifestação foram 
acusadas de organização criminosa, mesmo sem conhecer umas 
às outras. Aqueles que são contra a adoção desse tipo de medida 
argumentam que esse tipo de estratégia equivale a criminalizar o 
livre direito à manifestação e ao protesto. Analistas e organizações 
sociais avaliam que o Estado Democrático de Direito ficou suspenso 
em diversos momentos durante junho de 2013, representando o 
Estado de exceção, situação de forma mais intensa em 1937 com o 
Estado Novo de Getúlio Vargas e na ditadura militar (1964-1985) 
no Brasil, que teve seu ápice com o decreto do AI-5 em 1968” 
(MARTINS, Andréia. Manifestações de junho de 2013: qual é o 
saldo dos protestos um ano depois? Portal UOL, 11 jul. 2014).



80

O Instituto Latinoamericano de Estudos Socioeconô-
micos (2014) também elenca uma série de arbitrariedades 
cometidas pelos órgãos de segurança no período relatado. 
Houve o indiciamento por formação de quadrilha dos 
principais dirigentes do movimento social Bloco de Luta 
pelo Transporte Público, em Porto Alegre. Ocorreu ainda 
a demissão de 42 funcionários do metrô em São Paulo, 
como retaliação à greve realizada por estes – sob a acusa-
ção de que estes teriam praticado depredação, vandalismo 
e invasão das estações.

No caso da greve dos metroviários, enquanto o Mi-
nistério do Trabalho aplicou multa de R$8 mil à conces-
sionária do metrô devido à ilegalidade das demissões, a 
Justiça estabeleceu multa de R$900 mil ao sindicato dos 
metroviários, alegando que estes não mantiveram a frota 
em 100% em horários de maior movimento e de 70% 
nos demais horários (ILAESE, 2014). Como é possível 
– pergunta-se – que se estabeleça o exercício do direito 
constitucional de greve tendo a obrigatoriedade judicial 
de atuar com 100% do seu efetivo? Evidencia-se um claro 
cerceamento ao direito de greve dos metroviários perpe-
tuado pelo Poder Judiciário no caso em tela.

Ante o extenso rol de arbitrariedades e violações 
cometidas pelo aparato policial no Brasil, constata-se que 
pouco ou quase nada mudou em relação ao período dita-
torial militar iniciado com o golpe de 64. As instituições 
responsáveis pelo trato da segurança pública no país ainda 
visualizam o cidadão que foge ao padrão de passividade e 
conformismo como um inimigo à ordem e segurança pú-
blica. Ousar se manifestar e pleitear os direitos fundamentais 
que lhes são negados, nesse sentido, é emitir um atestado 
de criminalidade e subversão na sociedade contemporânea 
(MORAES; MORAES, 2016).
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O histórico das práticas policiais no Brasil demons-
tra operações institucionais repletas de autoritarismo e 
arbitrariedade. Na seara da prevenção à criminalidade, a 
polícia atua selecionando possíveis infratores, “prevendo” 
o seu grau de periculosidade – como se isso fosse possível. 
Incumbida desta tarefa, as instituições policiais acabam por 
realizar previamente o julgamento e aplicação da pena ao 
suposto criminoso – seja através do seu fichamento na 
delegacia, seja através da prisão, tortura e morte do mesmo. 
A deturpação dos institutos policiais perpassa, igualmente, 
pela investigação, onde testemunhas são transformadas em 
suspeitos e submetidas a práticas de coação e interrogatório 
para a colheita de informações (AZEVEDO, 2011).

Frente ao paradigma social burguês que domina a 
sociedade contemporânea e dita as regras de todo o aparato 
estatal, a sociedade torna-se refém dos mandos e desmandos 
da elite orgânica brasileira. A repressão das instituições de 
segurança pública às manifestações político-sociais servem, 
por certo, à manutenção do status quo de supremacia da 
burguesia e continuidade da opressão da população em 
geral. Nesse cenário, a polícia – assim como as instituições 
estatais como um todo – necessitam de uma urgente rea-
valiação acerca da sua atuação e dos seus objetivos.

2.4. A CRIMINALIZAÇÃO DOS  
MOVIMENTOS SOCIAIS

O aporte delineado até o presente momento dá conta 
da inegável onda de criminalização dos movimentos sociais 
que predomina na história política nacional. Tal estratégia 
consiste em associar práticas legítimas de entidades políticas 
libertárias a uma série de delitos, de modo a justificar a 
utilização do aparato repressivo e punitivo do Estado para 
coagir ou cessar as referidas ações. Sendo assim, “crimina-
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lizar consiste em caracterizar como criminoso algo que 
não necessariamente está tipificado como tal” (ULISSES, 
2012, p. 137).

Devido à cooptação estatal pelos grupos dominan-
tes, o histórico da relação entre os movimentos sociais e 
o Estado foi quase sempre marcado por enfrentamentos, 
baseada principalmente na coerção e em tentativas de 
deslegitimação destes. Em certos momentos, o Estado 
combatia tais movimentos, considerando-os verdadeiras 
organizações criminosas; em outros, adotava estratégias de 
agregamento superficial dos seus principais objetivos, numa 
tentativa de fazer cessar suas ações sob o fundamento de que 
sua missão já fora atingida (BRUZIGUESSI; BEZERRA, 
2010). Esclareçamos, pois, a que se destinam tais esforços:

O objetivo da criminalização é criar as condições 
legais e, se possível, legítimas perante a sociedade 
para: a) impedir que a classe trabalhadora tenha 
conquistas econômicas e políticas; b) restringir, 
diminuir ou dificultar o acesso às políticas pú-
blicas; c) isolar e desmoralizar os movimentos 
sociais junto à sociedade; d) e, por fim, criar as 
condições legais para a repressão física aos mo-
vimentos sociais (VIA CAMPESINA BRASIL, 
2010, p. 6).

Toda uma conjuntura sociopolítica encontra-se enga-
jada na articulação da prática de criminalização dos movi-
mentos sociais. Não somente o Estado, mas as instituições 
civis detêm a sua parcela de contribuição para desconfigurar 
a legitimidade dos movimentos sociais. Nesse sentido, cita-
mos o suporte educacional – que molda a mentalidade dos 
cidadãos de modo a domesticá-los para a conformação com 
o sistema capitalista – e o suporte midiático – que a todo 
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o tempo veicula informações distorcidas, transformando 
o sujeito libertário que luta pelos direitos sociais em uma 
ameaça à ordem pública (ULISSES, 2012).

Uma das principais metas à qual se propõe a tentativa 
de criminalização dos movimentos sociais é a de manter 
o sujeito coletivo em seu habitual isolamento político. O 
capitalismo neoliberal propõe a formação operativo-ins-
trumental do sujeito, moldando-o para que atue dentro do 
sistema de produção sem que possa interferir na tomada de 
decisão governamental – baseada, assim, unicamente nos 
interesses econômico-produtivos. Qualquer acréscimo crí-
tico-racional que possa ser proporcionado ao cidadão põe 
em risco toda a estrutura acumulativa capitalista, devendo 
de pronto ser combatida.

É dessa forma que as elites financeiras, detentoras 
do monopólio econômico e estatal, procuram combater 
qualquer modalidade de ascensão política da comunidade, 
de forma a manter a exclusividade da tomada de decisões 
governamentais. Para tais elites, ao aplicarem os preceitos 
da criminalização dos movimentos sociais, não basta apenas 
que se deslegitime o movimento social alvo da repressão; 
mais do que isso, é imprescindível impedir que o indivíduo 
assuma a real posição de sujeito político (VIA CAMPESI-
NA BRASIL, 2010).

Nessa toada, o cidadão acostuma-se a ter o seu padrão 
de vida ditado pelo sistema vigente, mantendo-se alheio 
aos seus interesses e objetivos obscuros – quase como um 
gado, passivo e obediente, conformado em sobreviver e 
obedecer, apenas.8 Qualquer ocorrência que fuja aos pa-
drões comuns de normalidade é tida como esdrúxula e 
assustadora, e os seus causadores são considerados rebeldes 

8 Alusão à melodia Admirável gado novo, de Zé Ramalho.
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e transgressores. Tudo o que destoa do projeto único de 
vida dos indivíduos – projeto esse evidentemente ligado 
ao modelo imposto pelo sistema econômico capitalista9 – é 
caracterizado como perigoso.

A dificuldade consiste em refletir sobre o próprio 
modelo de sociedade imposto economicamente, que se 
encontra tão enraizado no indivíduo que não permite 
que este identifique suas prejudicialidades. É necessário ir 
além, e vislumbrar a parcela de participação – e culpa – que 
cada sujeito detém, ao compactuar com o sistema vigente 
e colaborar para a sua propagação, dando continuidade 
ao ciclo de exclusão e opressão social. Nesse sentido, José 
Carlos Moreira da Silva Filho alerta:

Tornou-se normal pensar que milhares de pes-
soas não tenham o que comer, o que vestir ou 
onde morar. Por quê? Porque não nos sentimos 
responsáveis ou não queremos nos auto-incri-
minar. Porque é muito mais fácil criminalizar o 
outro que denuncia a injustiça e a perversida-
de do nosso modelo social. É muito mais fácil 
criminalizar os negros do que reconhecer que 
a nossa sociedade cresceu à custa do sangue 

9 Esse modelo unitário de vida é um dos grandes marcos da globali-
zação, que acaba por destruir a pluralidade de identidades e culturas 
no mundo contemporâneo. Ocorre uma política de padronização, 
em que diferentes perspectivas, subjetividades e modos de vida são 
reduzidos a uma fórmula unitária. Vê-se uma distorção do princípio 
da igualdade, que passa a estabelecer um modelo de vida único e 
acabado, tornando os indivíduos literalmente iguais – ao invés de 
atribuir-lhes iguais direitos de sustentarem as suas particularidades 
culturais (MARQUES, Luciana Rosa. Democracia radical e demo-
cracia participativa: contribuições teóricas à análise da democracia 
na educação. Educação & Sociedade, Campinas, v. 29, n. 102, pp. 55-78, 
jan./abr. 2008, p. 60).
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dos seus antepassados; criminalizar os indígenas 
e dizer que eles são uma ameaça à soberania 
nacional do que reconhecer que o Brasil de 
hoje está erguido sobre os corpos de etnias que 
simplesmente desapareceram da face da terra; 
criminalizar os ‘esquerdistas’ e comunistas do 
que reconhecer que precisamos pensar em um 
modelo social que consiga incluir sem excluir, 
que leve em conta projetos e sujeitos coletivos.10

Importante destacar a denúncia feita por Jesus Marma-
nillo Pereira, discorrendo acerca da violência proveniente 
do processo de criminalização dos movimentos sociais. 
Segundo o autor, a violência impelida aos sujeitos libertá-
rios atua tanto no campo político, suprimindo os direitos 
políticos destes, quanto no campo social, mantendo os in-
divíduos em patamar de exclusão. Dessa forma, a violência 
acaba por beneficiar as elites econômicas, mantendo-as em 
sua posição de privilégio, e é utilizada para estigmatizar e 
criminalizar os excluídos sociais, gerando na população em 
geral o temor e o repúdio quanto a estes (PEREIRA, 2012).

De fato, o histórico brasileiro demonstra que o direito 
penal pátrio foi utilizado hodiernamente para proteger os 
interesses patrimoniais da elite orgânica, tendo o paradig-
ma penal assumido uma clara feição liberal-individualista. 
Ante a referida revelação, não há contradição em propor 
uma feição penal pátria voltada não somente para a cri-
minalização dos movimentos sociais, mas igualmente para 
a criminalização da pobreza (STRECK, 2012). O direito 

10 Entrevista concedida por José Carlos Moreira da Silva Filho ao 
Instituto Humanitas Unisinos (VIA CAMPESINA BRASIL. A 
ofensiva da direita para criminalizar os movimentos sociais no Brasil. 
Fórum Social Mundial, Porto Alegre/Salvador, jan. 2010, p. 9-10).
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penal brasileiro é conservador e ideológico, prestando-se à 
missão de exclusão das classes menos abastadas, afastando-as 
da sociedade civil.

Já não constitui novidade alguma o fato de que “os 
penalistas (e não somente eles) são praticamente uníssonos 
(com exceção dos discursos ‘law and order’) em apontar o 
direito penal como discriminatório, seletivo, estigmatizador e 
‘protetor dos interesses das camadas dominantes’” (STRECK, 
2012, p. 299). Questionar acerca dos fundamentos pelos 
quais a pena do furto qualificado é superior à pena da so-
negação de tributos ilustra e dá conta da referida assertiva. 
Incorrer na criminalização da pobreza e dos movimentos 
sociais alcança um mesmo propósito, tendo em vista que 
tais ataques políticos se voltam à opressão dos grupos 
vulneráveis.

Fato ilustrativo do presente tópico pode ser extraído 
de recente controvérsia ocorrida entre o Ministério Pú-
blico Federal e o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, localizado no Rio Grande do Sul. No ano de 
2008, o Ministério Público Federal da cidade de Carazinho 
ingressou com ação criminal contra membros do MST, 
enquadrando-os na Lei de Segurança Nacional – promul-
gada pela ditadura militar. Na ação, o MPF acusa o MST 
de constituir um “Estado paralelo”, com organizações e 
leis próprias que desrespeitavam as instituições oficiais e 
representavam uma ameaça ao Estado Democrático de 
Direito (SCALABRIN, 2008).

A ofensiva do MPF constitui-se como uma clara ten-
tativa de criminalização do MST, ao procurar enquadrar o 
referido movimento em uma entidade criminosa (BRUZI-
GUESSI; BEZERRA, 2010). Todo o embasamento utiliza-
do na referida ação estava fundamentado em três relatórios 
sigilosos produzidos pela Brigada Militar e pelo Ministério 
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Público, que utilizavam argumentação semelhante à que 
era empregada na ditadura militar, pregando o repúdio e a 
necessidade de desmantelamento de qualquer associação 
esquerdista no Brasil.11 Não foi por outro motivo que o 
Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul aprovou relatório – tempos depois, suprimido – pre-
gando a necessidade de “dissolução do MST e declaração 
de sua ilegalidade” (SCALABRIN, 2008, p. 206).

Constata-se, pois, uma evidente corrente adepta à cri-
minalização dos movimentos sociais existente atualmente 
no Brasil. Setores libertários da comunidade têm se arvora-
do em lutar por conquistas sociais nas mais diferentes searas 
sendo, entretanto, minoria. A grande maioria da população 
ainda está vinculada aos preceitos de comodidade e pas-
sividade que somente servem à perpetuação das injustiças 
típicas do sistema econômico contemporâneo. Além da 
falta de combatividade política, o povo – iludido e aliena-
do – ainda apoia a repressão aos seus próprios defensores, 
taxando os manifestantes políticos como baderneiros.

A batalha dos movimentos sociais em busca de me-
lhorias sociais traduz-se como árdua e solitária. Este é 
um campo que ainda agrega poucos aliados e muitos – e 

11 “A paranóia anticomunista é explícita tanto na ação quanto no re-
latório do Conselho Superior do MP e nas entrevistas que Gilberto 
Thums, relator da ‘investigação’, vem concedendo. O MST e seus 
‘perigosos’ integrantes compostos por mulheres, crianças, idosos e 
lavradores ‘fortemente’ armados com foices e outros instrumentos 
de trabalho do campo são apresentados como ‘anti-capitalistas es-
querdistas’ (como se isto fosse algum crime) que representam uma 
ameaça à sociedade e à soberania nacional”. Entrevista concedida 
por José Carlos Moreira da Silva Filho ao Instituto Humanitas 
Unisinos (VIA CAMPESINA BRASIL. A ofensiva da direita para 
criminalizar os movimentos sociais no Brasil. Fórum Social Mundial, 
Porto Alegre/Salvador, jan. 2010, p. 11).
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poderosos – adversários. Não obstante a hercúlea tarefa, é 
necessário seguir em frente e continuar com a trajetória 
proposta. É preciso continuar a gritar aos quatro cantos 
sobre as violências sofridas, despertando o povo do seu 
sono profundo para que se conscientize dos grilhões que o 
prendem e possa, enfim, lutar coletivamente pela superação 
da sua opressão.

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O passado recente da história brasileira demonstra a 
opressão que vem sendo imposta às classes menos favore-
cidas, à população em geral. O quadro de dominação polí-
tico-institucional pelas classes mais abastadas e a utilização 
do aparato estatal para o seu favorecimento é evidenciada 
por um estudo histórico mais apurado. Mais do que isso, a 
elite orgânica do país utilizou-se das organizações estatais 
de modo a cercear as manifestações sociais que pleiteavam 
mudanças estruturais na sociedade.

Nesse cenário, o domínio das elites econômicas se 
traduziu tanto no campo legislativo quanto no cenário 
dos agentes responsáveis pela aplicação das leis. Ante a 
história viva e recente das arbitrariedades cometidas pelo 
Estado brasileiro contra o povo na ditadura militar, que 
corajosamente lutava pelo pleno direito de participação 
política, pouca coisa mudou em relação ao panorama atual. 
Embora tenha havido a construção de uma Constituição 
política repleta de direitos e garantias fundamentais, poucos 
direitos têm sido efetivados na prática. O paradigma social 
que vigorava no passado continua a existir: uma grande 
parcela da população detém muito pouco, enquanto uma 
pequena parte dos brasileiros concentra praticamente me-
tade da renda do país.
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O domínio da elite burguesa na sociedade con-
temporânea se reflete – assim como ocorreu no passado 
recente, na no período ditatorial militar – tanto na seara 
legislativa quanto em relação às instituições responsáveis 
pela aplicação das normas jurídicas. Aliás, é justamente 
a construção da conjuntura legal propícia à manutenção 
da superioridade burguesa que autoriza a utilização da 
força das instituições jurídico-policiais, que atuam para 
assegurar o cumprimento destas normas.

Os exemplos trazidos no presente trabalho – a ela-
boração do projeto de lei antiterrorismo e a derrubada 
da Política Nacional de Participação Social – traduzem 
a supremacia dessa representatividade política elitis-
ta e oligárquica. Os relatos de violações aos direitos 
humanos pela polícia exercidos contra manifestantes 
político-sociais, por sua vez, demonstram a utilização 
do aparato institucional estatal na tarefa de cerceamento 
popular. A referida conjuntura político-estatal criada 
pelas elites empresariais para prorrogar o seu domínio 
sobre a sociedade mostra-se eficaz e adequada aos seus 
objetivos.

No passado e no presente, a participação política 
da coletividade tem sido tolhida por um engenhoso 
aparato estatal idealizado pela elite orgânica brasileira. 
Faz-se imperioso revelar essa conjuntura sociopolítica 
ardilosa – ainda oculta – concedendo aos movimentos 
sociais a plena possibilidade de participação nas políticas 
governamentais. Somente a partir do momento em que 
o sujeito coletivo detiver as rédeas da governabilidade 
estatal, é que poderá ser efetivamente construída uma 
sociedade calcada nos valores sociais e na afirmação da 
coletividade igualitária em detrimento da individuali-
dade excludente.
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3

A PROTEÇÃO AO MIGRANTE 
NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
BRASILEIRO NA PERSPECTIVA 
DO ESTADO COOPERATIVO

Henrique dos Santos Vasconcelos Silva1

3.1. INTRODUÇÃO

Historicamente, desde a Grécia Clássica, escravos, 
mulheres e estrangeiros eram excluídos do exercício da 
cidadania. Tal realidade persiste e tem se intensificado nos 
dias séculos XX e XXI, com a globalização, a crise eco-
nômica, dentre outros, que tem impactado em boa parte 
do globo terrestre e o surgimento ou intensificação de 
guerras entre nações.

Vive-se em um mundo conturbado e perigoso diante 
das instabilidades institucionais, das divergências regionais, 
raciais ou inter-religiosos, do multiculturalismo, cujo reflexo 
é uma nova onda migratória. A busca por interesses nem 
sempre em prol da cooperação ou da paz mundial, acarreta 
na necessidade de diversos refugiados em pedir socorro, 
vítimas que são de uma guerra que não é deles.

1 Mestrando em Direito Constitucional pela Universidade de For-
taleza. Advogado. Unifor.
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Além do mais, os migrantes, além de já se encontrarem 
em uma situação de penúria em sua nação de origem, pois 
se assim não fosse, não precisariam sujeitar-se a atraves-
sadores, a situações degradantes, a imigrações ilegais e a 
trabalhos abusivos, ainda precisam lidar com o preconceito 
e a discriminação.

Nessas circunstâncias revela-se imperioso pensar em 
mecanismos de proteção ao migrante com o propósito 
não só de ampliar a sua atuação cidadã, mas também, sua 
capacidade de influenciar no seu próprio destino, de ser 
parte integrante da comunidade que habita.

 Objetiva-se assim, com fundamento no Estado Coo-
perativo, na reciprocidade, na equidade e justiça humanitária 
repensar a cidadania, de modo a ampliar a atuação política e 
social do estrangeiro no país de destino. Nesse aspecto, dis-
corre-se sobre as diversas concepções de cidadania ao longo 
da história, relacionando-as com os efeitos da globalização 
e do caráter excludente de tais sociedades para com o mi-
grante. Analisa-se, as contribuições da Constituição Federal 
de 1988 e dos Projetos de Lei 5655/2009 e 2516/2015 na 
transformação de uma mentalidade desenvolvimentista e 
autoritária, para outra democrática e pautada na dignidade 
humana. Por fim, destaca o papel do Estado Cooperativo 
como instrumento de promoção do bem comum, da paz 
mundial, da cidadania global, de pensar o indivíduo como 
cidadão do mundo, como ser sujeito de direitos indepen-
dente dos motivos e fatores que o fizeram migrar.

Conclui-se, que o cenário atual de globalização, au-
mento dos fluxos migratório e da persistência e ampliação 
dos conflitos armados é uma realidade persistente e que 
por tal motivo exige uma postura crítica, de refletir o pa-
pel do migrante na ordem social em que está inserido. Tal 
ser humano não deve ser tratado como um “subcidadão”, 
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um mero indivíduo apenas pelo fato de ser estrangeiro. É 
preciso ir além e lhe conferir uma roupagem atrelada aos 
direitos humanos, como forma de lhe garantir não só di-
reitos e dignidade, mas, principalmente, capacidade de lutar 
por uma situação melhor, por um destino mais humano.

3.2. A CONCEPÇÃO SOCIOECONÔMICA 
E FILOSÓFICA DA CIDADANIA NA 
PERSPECTIVA DO MIGRANTE

Preliminarmente, é preciso a título de contextualiza-
ção do tema analisar o panorama histórico de exclusão e 
discriminação do estrangeiro, que remonta às sociedades 
primitivas, ou seja, advém desde os primórdios da civiliza-
ção, nas sociedades gregas do século V a.C.

Nesse sentido, destaca-se que desde a Grécia, os “mi-
grantes” não fazem parte da identidade nacional, uma vez 
que, são excluídos da participação social (HELD, 1987). 
Revela-se o caráter excludente da Polis grega, uma vez 
que, os estrangeiros, assim como as mulheres e os escravos 
não eram considerados cidadãos, por não participarem das 
decisões políticas.

No Império Romano a rígida divisão de classes era de-
terminada pelo nascimento, fortuna e domicílio da pessoa.  
Tais categorias sociais eram assim compreendidas: patrícios, 
clientes, plebeus e escravos (ROLIM, 2000). Reproduziu-se 
na cidadania romana o critério da propriedade, bem como o 
da exclusão dos plebeus: “camponeses livres, mas de poucas 
posses, artesões urbanos, comerciantes e descendentes de 
estrangeiros” (PINSKY, J.; PINSKY, C., 2003, p.50).

As desigualdades entre indivíduos sempre existiram 
e remonta à própria formação do Estado. Nesse diapasão, 
é preciso sublinhar a obra de Rousseau (2014), intitulada 
“Discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualda-
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de entre os homens”, pois apesar de ser uma obra de 1755 
imprime-se de grande atualidade por abordar a questão da 
desigualdade, diferenciando a desigualdade natural (esta-
belecida pela natureza, por exemplo: diferenças das idades, 
da saúde, das qualidades do espírito) da desigualdade moral 
ou política (autorizada pelo consentimento humano) e 
consistindo nos privilégios que alguns gozam em prejuízo 
dos outros, por serem mais ricos, honrados, poderosos ou 
fazerem-se obedecer por eles.

Indo além, Rousseau, na obra Do Contrato Social, 
é categórico ao afirmar o caráter de subcidadania do 
estrangeiro, ao considerar este um “ente simples, um 
indivíduo, não integrante do contrato social” (ROUS-
SEAU, 2013, p.33). Ademais, reforça o caráter excludente 
quando assevera que o “poder estatal deve ser mantido 
por todas as suas forças contra o estrangeiro” (ROUS-
SEAU, 2013, p.37).

No contexto da Idade Moderna, a visão racista e 
xenófoba persistiu com a discriminação das minorias, em 
razão da cor da pele, origem nacional, religião, língua ou 
cultura. Nesse ponto de vista o racismo e a xenofobia são 
conceitos equivalentes, inclusive, podem ser dirigidos a uma 
minoria nacional deferente (TORRENS, 2008a).

Percebe-se, reiteradamente, a exclusão do estran-
geiro desde à Grécia antiga até as sociedades contem-
porâneas. A discriminação, o preconceito e a aversão 
ao migrante, ao que é de fora faz-se presente em todas 
as culturas, seja pela nacionalidade, pela religião, pela 
língua, pelos costumes.

Nessa vertente, Arendt (1996, p.117) agrega ao abordar 
a questão da perda da identidade (“we adjust in principle 
to everything and everybody”) e a discriminação. No que 
concerne ao preconceito é categórica ao declarar:
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I can hardly imagine an attitude more dangerous, 
since we actually live in a world in which human 
beings as such have ceased to exist for quite a 
while, since society has discovered discrimina-
tion as the great social weapon by which one 
may kill men without any bloodshed; since pass-
ports or birth certificates, and sometimes even 
income tax receipts, are no longer formal papers 
but matters of social distinction.  (ARENDT, 
1996, p.118-119).

Como se pode ver, a não inserção, a discriminação dos 
migrantes e o não reconhecimento como igual ou como 
cidadãos é algo rotineiro e reiterado no curso da história do 
homem, cujos reflexos são: a persistência da desigualdade 
social e o preconceito para com tais indivíduos.  

Nessa vertente, deve-se ter em mente ainda, que as 
minorias étnicas são formadas por imigrantes que deixaram 
a sua comunidade nacional para se juntar a uma outra so-
ciedade. Nestes termos Kymlicka (2004, p.17) assevera que 
“Las minorías étnicas están formadas por emigrantes que 
han abandonado su comunidad nacional para incorporarse 
a otra sociedad.” 

Nesta acepção, não menos importante é o pluralismo 
(WOLKER, 2001) e o multiculturalismo (TORRENS, 
2008b). O tema do pluralismo está presente desde Rous-
seau, onde na obra Do Contrato Social, estabelece que a 
vontade geral tem como fundamento o interesse comum 
da coletividade. Tal bem comum acaba por reprimir os in-
teresses particulares (“inconsciente rebelde”), que consiste 
em uma espécie de “superego”, o qual incompatibiliza a 
vontade geral com o pluralismo (COUTINHO, 2012).

Outrossim, Coutinho (2012) aduz que Hegel, tem 
uma postura mais cooperativa, ao buscar o equilíbrio en-
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tre a particularidade e a eticidade comunitária, ou seja, 
propor um Estado onde a hegemonia (predomínio da 
universalidade) se articula com o pluralismo (conservação 
do particularismo).

Nos dias atuais, vive-se apesar da influência da globa-
lização, dos meios de comunicação, da mídia, uma tentativa 
de homogeneização (NAIM, 2013), porém, o que tem 
prevalecido diante das constantes migrações, diversidade 
étnica, cultural e social é o pluralismo e o multiculturalismo. 

A propósito, cita-se como amostra dois casos polê-
micos ocorridos na França: a discussão sobre a proibição 
da burca e de símbolos religiosos em escolas públicas. 
Diante desse cenário, Kant (2008) se posicionaria no 
sentido da importância da hospitalidade, no acolhimento 
dos migrantes no intuito de propiciar um cenário de paz 
e equilíbrio. No entanto, o migrante ao escolher o país 
de destino não pode impor sua cultura. Nessa vertente, 
devem, na medida do possível, compatibilizar seus cos-
tumes à realidade local.

Acrescenta-se, diante dessa ótica, que o crescimento 
do fluxo migratório deve ser analisado sob a perspectiva da 
globalização, principalmente, diante das nova tecnologias 
e dos meios de comunicação, que derrubam ainda mais as 
insustentáveis fronteiras. Soma-se a tal fato, as desigualdades 
sociais (ARMAND, 2002; ROGOFF, 2016), a crise econô-
mica mundial – que tem acarretado na recessão econômica 
de países como Grécia, Brasil, dentre outros, a escassez dos 
recursos naturais, a ocorrência de desastres ecológicos e as 
mudanças climáticas. Não menos importante, é a intensi-
ficação ou o surgimento de contendas em determinados 
territórios, por exemplo, Iraque, Síria, Afeganistão, Líbia, 
Ucrânia, aliado a uma postura hegemônica dos Estados 
Unidos da América e seus aliados (Alemanha, França, Reino 
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Unido), nações estas que se recusam a receber os migrantes, 
acarretando na crise humanitária no continente europeu.

Complementarmente, Sousa Santos (2002) assevera 
que nas três últimas décadas, as interações transnacionais 
conheceram uma intensificação dramática, desde a globa-
lização dos sistemas de produção e das transferências finan-
ceiras, à disseminação, a uma escala mundial, de informação 
e imagens através dos meios de comunicação social ou aos 
deslocamentos em massa de pessoas, quer como turistas, 
quer como trabalhadores migrantes ou refugiados. 

Corrobora com tal pensamento, a observação de Cas-
tel (2010) sustenta que a questão social atual, a ampla 
vulnerabilidade em massa dos que estão aparentemente 
mais atingidos pela precarização, como por exemplo, os 
estrangeiros, vem a alterar aquilo que estruturava até então 
a questão social.

Nessa lógica, revela-se indispensável considerar que 
apesar do histórico de exclusão, os fluxos migratórios persis-
tem no curso da história. A afirmação se confirma pelo fato 
de que, com exceção da II Guerra Mundial, nunca se viu 
uma crise humanitária como a vivenciada no século XXI.

Como se pode ver, dados da ACNUR -  Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para Refugiados (ONU, 2015b) 
respaldam tão afirmação, ao informar tanto um crescimento 
das migrações entre os continentes (Europa – 51%, Ásia – 
31%, Américas – 12%), como do número de pessoas: em 
2011, 42,5 milhões de pessoas se deslocaram em virtude 
de conflitos armados. Tal cifra atingiu em 2014 o recorde 
de 59,5 milhões de pessoas deslocadas por guerras.

No cenário nacional a realidade não é diferente: a 
população de refugiados reconhecidos no Brasil em 2012 
era de 4.689, já em 2013 passou para 5.256 e, até outubro 
de 2014 existiam 7.289 indivíduos em tal situação. No que 
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se refere aos refugiados, eram reconhecidos 260 refugiados 
em 2012, 712 em 2013 e 2.032 em 2014 (ONU, 2014).

Diante desse quadro, imprime-se necessário analisar 
mecanismos de proteção e acolhida do migrante. Nessa 
conjuntura, busca-se no tópico a seguir analisar o papel 
do Estado Cooperativo, idealizado por Peter Häberle, na 
acolhida humanitária, na promoção da paz mundial e da 
igualdade de oportunidade e consideração e, principalmen-
te, na proteção justa e equitativa do migrante.

3.3. O ESTADO COOPERATIVO NA PROTEÇÃO 
JUSTA E EQUITATIVA DO MIGRANTE
Em linhas introdutórias, é necessário considerar a 

ideia de dignidade humana, as noções de equidade, justiça 
e igualdade e o contexto sociopolítico apresentado: exclu-
são, desigualdade, guerras, pluralismo, multiculturalismo e 
não acolhimento aos imigrantes. Nesse diapasão, revela-se 
importante desenvolver mecanismos que possibilitem a 
proteção dos imigrantes no cenário internacional. Para 
tanto, busca-se propor instrumentos que viabilizem a sal-
vaguarda dos estrangeiros na ordem jurídica internacional, 
com base na ideia de Estado cooperativo (REZEK, 2014; 
HÄBERLE, 2007), demonstrando assim a sua relevância.

Acrescenta-se, que os constantes embates beligerantes 
travados entre as nações ao longo da história e, em parti-
cular, nos últimos séculos e o contexto socioeconômico 
do aumento das desigualdades (PIKETTY, 2014) revelam 
que a ajuda humanitária é uma preocupação recorrente, 
por impor o dever de propiciar instrumentos de amparo 
aos imigrantes e refugiados no âmbito transnacional.

Nessa vertente, Nussbaum (2013) aponta que a outra 
principal causa dos fluxos migratórios reside nas desigualda-
des econômicas, cujas implicações repercutem diretamente 
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na qualidade de vida dos indivíduos, tais como: saúde; nu-
trição; analfabetismo e baixa escolaridade; características da 
pobreza extrema. Em síntese, Nussbaum ao reconhecer as 
desigualdades entre os indivíduos assevera ser prejudicial, 
por conceder maiores vantagens e liberdades a determi-
nados sujeito em prejuízo de outrem.

Diante dessa afirmação, pode-se dizer que o migrante 
ao ser “exilado”, excluído e marginalizado, não se sente 
parte integrante e participante do meio social em que se 
encontra e longe da proteção jurídica “transfronteiriça”. 
Desse modo, Agamben (1998, p. 25), alude que: 

Per questo del «bandito» (in questo senso più 
ampio, che include l’esiliato, il rifugiato, l’apo-
lide) non è possibile dire (come del sovrano) 
se egli sia dentro o fuori l’ordinamento (...)Per 
questo esso non è né diritto né pena, né fuori 
né dentro l’ordinamento giuridico e costituisce 
invece una soglia di indifferenza tra esterno e 
interno, esclusione e inclusione.

Diante desse cenário compete fazer os seguintes 
questionamentos: O que é justiça humanitária? Qual 
o conceito de equidade humanitária? Como a justiça, 
a equidade e a igualdade podem contribuir no cenário 
heterogêneo e pluralista “em que vivemos no desempenho 
da cidadania? E, não menos importante, Como garantir 
mecanismos eficientes de tutela dos imigrantes no plano 
internacional?

Hodiernamente, fala-se em princípio da justiça huma-
nitária (VITA, 2008) e em justiça distributiva internacional 
(TRINDADE, 2003). Vita (2008) entende o princípio da 
justiça humanitária associado ao de justiça distributiva in-
ternacional como mecanismo de redução das desigualdades 
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ocasionadas pela estrutura institucional global, relacionando 
justiça com cooperação.

No que se refere especificamente a equidade humani-
tária, esta deve ser entendida como uma prática altruística 
transpessoal, ou seja, deve-se procurar um equilíbrio dos 
interesses individuais, pessoais e coletivos (AGUIAR, 2009). 
No aspecto transnacional, a equidade humanitária impõe o 
reequilíbrio no relacionamento equitativo entre os Estados 
e proibição do uso da força (MACHADO, 2012).

Nessa acepção faz-se necessário conciliar os interesses 
das diversas Nações, ainda mais, diante do cenário de glo-
balização, de grandes transformações na geopolítica e no 
domínio hegemônico, reforçando a imprescindibilidade da 
cooperação entre os países (NAIM, 2013).

Nessa conjuntura, de necessidade de cooperação, de 
políticas internacionais de incentivo à paz mundial e ao 
desenvolvimento econômico, de redução das desigualdades 
no contexto plural é que se busca a proteção internacional 
dos migrantes, a cidadania global ou supra cidadania. As 
Sociedades pós-modernas, cada vez mais miscigenadas, 
plurais e multiculturais instituem políticas públicas que 
podem resultar em exclusão, expulsando ou segregando 
as culturas distintas ou inclusivas, com assimilação ou com 
a adoção do modelo multicultural (TORRENS, 2008b).  

Assim, como exemplo de políticas de expulsão pode-
mos citar a promovida pelos Estados Unidos da América 
e Europa com certos migrantes. No que tange a segrega-
ção de culturas podemos mencionar o apartheid na África 
do Sul, de 1948 a 1994 que segregou afrodescendentes e 
brancos e na seara das migrações a discriminação que os 
migrantes africanos sofrem na França e nos Estados Uni-
dos (porto riquenhos pagam tributos, exercem cargos em 
universidades, mas não possuem direito de voto). Já no que 
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se refere a políticas inclusivas, há integração no caso dos 
judeus fugidos do nazismo alemão e dos haitianos no Brasil, 
muitas vezes submetidos a subempregos ou a condições 
análogas a de escravo. 

Nesse paradigma vale destacar que a política de expul-
são, com corte nos serviços sociais, não resolve o problema, 
pois institucionaliza a figura do imigrante ilegal ou subci-
dadão (sem recursos, sem direitos, sem participação), uma 
vez que, o Estado não possui mecanismos que possibilitem 
uma expulsão geral dos imigrantes. No caso da assimilação, 
se tolera, mas há segregação, culminando no isolamento 
dos imigrantes pertencentes a culturas minoritárias ao avi-
gorar a desigualdade étnica e reforçar a discriminação, sob 
a justificativa da incapacidade para novos conhecimentos 
e a incompetência para participar (TORRENS, 2008a).

Diante desse quadro, expõe-se o alto custo para a expul-
são dos imigrantes (o custo para expulsão de um imigrante 
da Itália é em torno de 3.600 euros - TEDESCO, 2010), das 
políticas inibitórias de migrações (estima-se em 35 bilhões 
de dólares o gasto dos EUA, em 2007, na fronteira com o 
México – PALIDDA, 2008). Diante desse cenário, observa-se 
uma marginalização do migrante, ao relega-lo o caráter de 
sub cidadão, posto que, o Estado não acolhe e nem fornece 
instrumentos para potencializar as liberdades e a condição 
de agente. Nessa acepção, é preciso redirecionar os recursos, 
de forma a possibilitar políticas públicas, tanto a nível local, 
como internacional, com a cooperação mundial de maneira 
a integrar o migrante à sociedade. 

Por fim, no que concerne aos mecanismos de proteção 
dos imigrantes no âmbito internacional, algumas perguntas 
podem vir à tona: Como impor aos Estados sanções em 
caso de descumprimento? É possível instrumentos eficazes 
de tutela?
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Tais questionamentos são complexos e profundos, mas a 
cooperação entre os Estados e a busca pela paz, aliada a acor-
dos que possibilitem os Estados de sofrerem as imposições 
legais são mecanismos legítimos para a concretização dos 
propósitos aqui estabelecidos. Nesse sentido, Gentili (1964, 
p.122) aude que: “os assuntos dos outros estados não parecem 
ficar de fora daquele parentesco de natureza e de socieda-
de formados pelo mundo todo. E, se abolir essa sociedade 
mundial, também será destruída a unidade da raça humana”.

Nesse aspecto, Sen (2010), proclama a premência 
da participação social, precipuamente, em debates sobre 
temas relevantes, dada a heterogeneidade da sociedade, ao 
conduzir a valorosas discussões políticas, o que faz parte do 
processo de amadurecimento da democracia. Assim como 
para Habermas (2001), o aperfeiçoamento da democracia 
ocorre na medida e a partir do constitucionalismo, e vice-
-versa, num processo de aprendizado autocorretivo.

Aprofundando na temática Häberle (1997) evidencia 
a inevitabilidade de uma sociedade aberta, vinculando 
todos os órgãos estatais, potências públicas, cidadãos e 
grupos como entes participativos, como essencial para o 
robustecimento de uma sociedade plural.  O mesmo Nessa 
lógica, Häberle (2007) propõe a constituição de um Estado 
Constitucional Cooperativo no intuito de desenvolver o 
Estado com vistas a pluralidade, aliado a ideias morais, em 
um contexto socioeconômico de promoção da paz mundial, 
da responsabilidade internacional.

Nessa acepção, Häberle (2007), afirma que o Estado 
Constitucional Ocidental deve ser compreendido enquanto 
estrutura juridicamente delimitada e aberta, como garantida 
da democracia, do pluralismo, dos direitos fundamentais, da 
separação dos poderes e do Poder Judiciário independente, 
uma vez que, relaciona o aspecto ideal-moral (cooperação 
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internacional, paz no mundo, direitos fundamentais como 
fundamento de toda sociedade humana) ao aspecto socio-
lógico-econômico. Nesse contexto, o “bem comum”, a 
escassez de recursos e a situação social das pessoas nos países 
em desenvolvimento obrigam os países a uma responsabili-
dade comum, a um senso de responsabilidade transnacional 
e a um dever de proteger e a colher o migrante com base 
na justiça humanitária. 

Neste contexto, ressalta-se a importância do Estado 
Cooperativo desenvolvido por Peter Häberle, para a coope-
ração internacional, a paz mundial, a promoção de políticas 
públicas de acolhimento humanitário, de inclusão social 
do migrante, de solidariedade e responsabilidade interna-
cional como ferramentas de proteção, tutela e salvaguarda 
justa e equitativa do estrangeiro, de forma a permitir uma 
cidadania ativa e plena. 

Diante desse cenário busca-se afirmar como tal Estado 
Cooperativo pode proporcionar a salvaguarda dos migrantes 
na ordem jurídica brasileira. Diante desse cenário, revela-se 
necessário analisar a tutela do migrante, com base nas con-
cepções de justiça e no ordenamento jurídico nacional de 
proteção ao migrante (Constituição Federal, Lei 6.815, de 19 
de agosto de 1980 - Estatuto do Estrangeiro, Projeto de Lei 
5655/2009 (“Lei do Estrangeiro” – “Novo Estatuto do Es-
trangeiro” e Projeto de Lei 2516/2015 - “Lei de Migração”, 
que tem origem no Projeto de Lei do Senado 288/2013.

3.4. A IDÉIA DE JUSTIÇA: PROTEÇÃO DO 
MIGRANTE NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

A título introdutório cabe salientar que os conceitos 
de justiça, equidade e igualdade, assim como as demais 
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noções filosóficas pelo caráter emotivo (constituído pelos 
mais elevados valores) e, consequentemente, subjetivo que 
possuem apresentam-se como termos onde um acordo 
conceitual é praticamente irrealizável e, quando realizável, 
possui fraquíssima medida (PERLEMAN, 2005).

Nada obstante, podemos partir da noção de justiça 
pelo texto mais proeminente no meio filosófico. Aristóteles 
(2001), em “Ética a Nicômaco”, no livro V, ao teorizar acer-
ca da indissociação entre justiça e a polis, ou seja, a justiça 
fundamenta-se na ética no trato com o outro da comuni-
dade, relaciona a virtude com o cumprimento às leis, mas 
igualmente com o vínculo com o outro e incorpora a ideia 
de virtude (justiça) ao ideário da igualdade. Ao formular o 
princípio da equidade, considera que deve-se dispor a cada 
um o que lhe é devido, levando-se em consideração suas 
condições naturais, a dignidade, o lugar social que ocupa 
e as obrigações que lhes são impostas.

Indo além, Platão (2010), no Livro “A República”, 
ao reconstruir a fundação do Estado (Polis) afirma que a 
justiça é a base de todas as virtudes e que a alma humana 
possui outras três virtudes: sabedoria, temperança e cora-
gem. Deve-se assim renunciar ao domínio dos sentidos 
(prazeres e pecados) e dedicar-se a prática das virtudes. 
Estabelece ainda que cada indivíduo tem aptidão para 
determinada atividade, a dos filósofos seria governar, pois 
são os únicos que possuem o conhecimento da verdade, 
estando esta na razão.

Percebe-se, que Aristóteles ao invés de restringir a 
justiça às virtudes, como faz Platão, vai além, ao estabelecer 
uma visão legalista (relação de virtude com o cumprimento 
da lei), porém, incorporando a noção de igualdade. Diante 
desse subjetivismo da ideia de justiça, que pode ser as vir-
tudes (Platão, 2010), uma visão legalista aliada à igualdade 
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(Aristóteles, 2001), o amor ordenado (Agostinho, 2012), 
dever de agir com reciprocidade conforme uma lei uni-
versal (Kant, 2003), ou seja, a noção do que é justo possui 
uma visão multifacetada, cujo propósito deste tópico não 
é chegar a uma solução, mas sim discorrer sobre a proteção 
do estrangeiro no sistema normativo nacional.

Ademais, cabe acrescentar que os ideais de justiça, 
equidade e, principalmente, os de liberdade, igualdade e 
fraternidade que remontam a Grécia antiga e por intermé-
dio dos contratualistas: separação dos poderes (SECON-
DAT, 2002), Estado como responsável pela segurança e a 
manutenção da ordem – respeito aos direitos e deveres dos 
cidadãos (HOBBES, 2014), direitos inalienáveis ou direitos 
naturais, por serem inerentes ao ser humano, assim com-
preendidos o direito à vida, à propriedade, à igualdade, à 
liberdade e {a felicidade (LOCKE, 2002) , indivíduo como 
ser ativo (poder está no povo) – soberania popular, vontade 
geral (ROUSSEAU, 2013), exercem forte influência na 
Revolução Francesa, cujo ápice é a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão de 1789. Kant (2003), também, 
deixa sua contribuição ao estabelecer que a dignidade é 
um fim em si mesmo, demonstrando sua preocupação com 
os direitos fundamentais. 

Nessa vertente, a Constituição Federal de 1988, ao lon-
go do seu texto, consubstancia nos preceitos fundamentais 
– artigos 1º a 4º, ao tratar dos fundamentos da República 
– a soberania popular, além da separação dos poderes; e, nos 
objetivos fundamentais, ao estabelecer os princípios que 
regem a República nas relações internacionais, a integração 
latino-americana. Acrescenta-se o Título II, que abrange 
os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos (artigo 5º); 
os Direitos Sociais (artigo 6º ao 11); e os Direitos Políticos 
(artigos 14 a 16). Em síntese, se observa, no caput do artigo 
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5º a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no 
país, no que tange a certos direitos, ao sintetizar todo esse 
pensamento contratualista em análise. 

Nesse diapasão, a referida Constituição, estabelece 
no artigo 1º, a cidadania e a dignidade humana como 
fundamentos da República Federativa do Brasil. Além do 
que, o artigo 3º determina a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos sem 
quaisquer discriminação ou preconceito de origem, raça, 
cor ou idade.  

Acrescenta-se, que a Constituição Federal de 1988, no 
artigo 4º estabelece os princípios que regem a República 
Federativa do Brasil em suas relações internacionais. Cabe 
destacar os seguintes: prevalência dos direitos humanos 
(inciso II); defesa da paz (inciso VI) e cooperação entre os 
povos para o progresso da humanidade (inciso IX). Além 
do mais, o artigo 4º, parágrafo único assevera a busca de 
integração econômica, política, social e cultural da Repú-
blica Federativa do Brasil com os povos da América Latina, 
almejando uma comunidade latino-americana de nações. 
Ademais, a proteção ao estrangeiro no ordenamento jurí-
dico brasileiro encontra-se ainda disciplinado pela Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro). 
Observa-se, que se trata de uma lei autoritária e que re-
monta ao período da Ditadura Militar. 

Vale destacar, que Hobbes (2014) acredita que os 
homens ao se encontrarem em igualdade, no estado de 
natureza são antissociais por serem movidos pelo medo, por 
interesses pessoais e individuais, cujo reflexo é um estado 
de guerra de todos contra todos, posto que, sem freios são 
livres para tudo, contra todos. Diante desse cenário onde 
“o homem é lobo do próprio homem”, cuja solução é o 
consenso entre os indivíduos, na qual devem renunciar 
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parte dos seus interesses e entregar ao “Leviatã”, autoridade 
absoluta capaz de garantir o contrato social, o respeito a 
paz e a ordem pelo uso da violência.

Dessa forma, o contrato social de Hobbes ao des-
respeitar as liberdades individuais e se fundar na força, na 
repressão amplia as desigualdades, o medo, a instabilidade e 
o esvaziamento do debate público. Nesse aspecto, com base 
em uma leitura do pensamento hobbesiano na contempo-
raneidade, pode-se aludir que a Lei 6.815, de 19 de agosto 
de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), além do totalitarismo 
da ditadura, renega os direitos dos imigrantes (liberdade 
individual), em virtude, da soberania nacional (ordem).

Cumpre ressaltar o pensamento de Locke (2002), por 
construir sua teoria do contrato social com fundamento 
no reconhecimento da supremacia do Estado. Contudo, a 
soberania reside na população e não no Estado, uma vez que, 
este deve respeitar as leis naturais e civis. Nesse contexto, 
cabe ao povo rebelar-se em caso de descumprimento do 
contrato. Tal teoria contratualista é uma crítica a teoria do 
direito divino, posto que, assenta-se na separação do poder 
religioso (Igreja) do poder estatal (Estado) e na liberdade 
religiosa. Ao propagar a ideia de tolerância e liberdade 
(todos nós somos iguais, com exceção dos prisioneiros 
de guerra – podem ser escravizados -  somos livres para 
fazermos o que quisermos, desde que não cause danos a 
outro indivíduo) é apontado como precursor da demo-
cracia liberal.  

A grande contribuição de Locke para a democracia e para a 
modernidade reside na separação do poder em:  Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. Na sua visão, o Poder Legislativo, seria o 
mais importante, por representar o povo. Ao dar destaque para 
o Legislativo, Locke acaba por incidir no mesmo erro que 
Hobbes, pois justifica a lei em comento: Lei 6.815, de 19 
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de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro). Locke (2002) 
ao afirmar que a lei é inerente a liberdade e acreditar que 
o indivíduo livre enquanto participante da comunidade, 
regido por um regulamento comum a toda sociedade e 
criado pelo poder legislativo, legitimaria a lei em comento, 
pois não importaria seu caráter arbitrário.

Por fim, Rousseau (2013) inverte a lógica tomista ao 
afirmar que no Estado de natureza os homens são bons. 
Nessa vertente, é a vida em sociedade que o corrompe. 
Nesse contexto, conclui-se, que Rousseau crer que a ca-
rência de igualdade na personalidade humana é inerente a 
sua natureza e que a desigualdade deve ser eliminada, pois 
priva o exercício das liberdades. Nessa percepção, para que 
uma sociedade seja legítima ela deve ser fundada na vontade 
geral, no interesse comum ou na soberania popular. 

O contrato social de Rousseau é fundado na vontade 
geral, ou seja, no interesse coletivo, no interesse comum. O 
interesse particular é reprimido em razão da vontade geral, 
acarretando na submissão do interesse das minorias ao da 
maioria. Aqui se potencializa, se aprofunda as vontades uni-
versais e não as individuais. A referida submissão de interesses 
de Rousseau é perigosa, não só por legitimar a desigualdade 
e os privilégios da maioria, como por ser inconciliável com 
o pluralismo, tão presente no mundo contemporâneo.

Nessa lógica, considerando-se a defasagem e arbitrarie-
dade da lei em questão por priorizar a segurança nacional 
sobre os direitos fundamentais dos migrantes, em 2009 
foi apresentado o Projeto de Lei nº 5.655/2009 (“Lei do 
Estrangeiro” – “Novo Estatuto do Estrangeiro”), porém, o 
mencionado Projeto de Lei encontra-se atualmente apen-
sado ao Projeto de Lei nº 2.516/2015 (“Lei de Migração”), 
cuja origem é o Projeto de Lei do Senado nº 288/2013, 
ambos em tramitação.
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O Projeto de Lei nº 5.655/2009 (“Lei do Estran-
geiro”) tem autoria do Poder Executivo e dispõe sobre 
ingresso, permanência e saída do estrangeiro do território 
nacional, sobre naturalização, medidas compulsórias e trans-
forma o Conselho Nacional de Imigração em Conselho 
Nacional de Migração.

O referido projeto de lei destaca-se, por estabelecer no 
artigo 2º, como norte à aplicação da presente Lei, a política 
nacional de migração, a garantia dos direitos humanos, os 
interesses nacionais, socioeconômicos e culturais e o for-
talecimento das instituições democráticas e das relações 
internacionais. Nesta acepção o artigo 5º, em conformidade 
com o texto constitucional disciplina que ao estrangeiro, 
seja ele temporário ou residente, é garantido à inviolabili-
dade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade; o reconhecimento dos direitos civis e políticos 
que gozam os brasileiros; o direito de associação, o direito 
à educação e à saúde; os direitos trabalhistas e o acesso à 
justiça, inclusive a gratuita, com a extensão destes últimos 
ao estrangeiros migrantes, independente da sua situação.

A preocupação do Projeto de Lei em comento é com 
os direitos humanos e fundamentais e intimamente ligada 
aos preceitos constitucionais, por declarar a dignidade 
humana como fundamento da República Federativa do 
Brasil, por tratar de forma isonômica o estrangeiro resi-
dente no Brasil. Ao garantir aos migrantes direitos civis 
(direito de propriedade e de associação), direitos sociais 
(direito à educação, saúde e  acesso à justiça), consiste em 
um grande avanço frente a Lei vigente (Lei 6.815/1980 
– Estatuto do Estrangeiro), posto que, esta prioriza a so-
berania nacional, interesses políticos e socioeconômicos e 
culturais do Brasil, em especial, na defesa do trabalhador 
nacional (artigo 2º). Neste contexto, a ordem constitu-
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cional impõe ao Estado a implementação de políticas 
públicas de integração social, defesa dos direitos humanos 
e sociais e não discriminação.

No que concerne ao Projeto de Lei nº 2.516/2015 
(“Lei de Migração”), este tem origem no Projeto de Lei 
do Senado nº 288/2013 e conta com a autoria do Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira. Tal Projeto de Lei visa alterar 
o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 e revoga as Leis nº 818, 
de 1949 e 6.815, de 1980, regulamentando os direitos e 
deveres do migrante e do visitante, a sua entrada e estada 
no país e estabelece os princípios e diretrizes das políticas 
públicas para o emigrante.

Logo no artigo 1º o mencionado Projeto de Lei faz 
uma distinção entre migrante (pessoa que se desloca de 
um país ou região geográfica para o território de outro 
país ou região geográfica, porém engloba, o imigrante, o 
emigrante, o residente fronteiriço e o apátrida), imigrante 
(pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou 
residente estabelecido de forma temporária ou definitiva 
no Brasil), emigrante (brasileiro que se estabelece de forma 
temporária ou definitiva no exterior), residente fronteiriço 
(nacional de outro país ou apátrida que reside habitual-
mente em município fronteiriço de país vizinho), visitante 
(nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para 
estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecerem 
de forma temporária ou definitiva) e apátrida (pessoa não 
considerada por nenhum estado).

Insta pontuar que tal diferenciação demonstra-se des-
necessária e prolixa por fazer uma longa classificação, po-
rém, com várias das espécies dentro de um mesmo gênero, 
conforme se depreende, por exemplo, do migrante: que 
abrange, o imigrante, o emigrante, o residente fronteiriço 
e o apátrida.
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Neste diapasão, Hannah Arendt (1996) alude que re-
fugiado é aquele que procura refúgio em razão de algum 
ato cometido ou em virtude de alguma opinião política. 
Contudo, este sentido foi modificado com os judeus fu-
gidos do nazismo de Hitler, que sem recursos tiveram que 
ser ajudados pelos comitês de refugiados.

A partir de então, o Alto Comissionado das Nações 
Unidas para Refugiados (ONU, 2015a) tem designado 
refugiados àqueles que escapam de conflitos armados e 
perseguições, protegido pelo Direito Internacional (Es-
tatuto dos Refugiados – Convenção da ONU de 1951, 
Declaração de Cartagena de 1984 sobre refugiados) e 
imigrantes àqueles que se deslocam almejando uma me-
lhora de vida, em busca de trabalho ou educação ou por 
outros motivos. 

Contemporaneamente, refugiado pode ser conceitu-
ado como aqueles protegidos pelo Direito Internacional 
que estão em locais de conflitos armados ou perseguições, 
seja política, religiosa, cultural. Já imigrante seriam àqueles 
que migram com o intuito de melhores oportunidades em 
outro país.

Outrossim, destaca-se, o artigo 4º do Projeto de Lei 
em análise por sua apreensão com os direitos fundamen-
tais, inclusive, ampliando o rol de direitos civis, sociais e 
econômicos garantidos no Projeto de Lei nº 5.655/2009, 
por permitir o gozo de diretos como: direito à liberdade 
de circulação, direito à reunião familiar, direito de transferir 
recursos provenientes da renda e de economias próprias 
para outro país, acesso à assistência social e à previdência 
social, amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral 
gratuita, direito de reunião. 

Por fim, destaca-se, o artigo 3º por sua inquietação 
com os direitos humanos, ao reger a política migratória 
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brasileira pelos princípios da universalidade, indivisibili-
dade e interdependência dos direitos humanos; repúdio à 
xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discrimina-
ção; acolhida humanitária; igualdade de tratamento e de 
oportunidade ao migrante; inclusão social do migrante e 
cooperação internacional.

Conclui-se após o estudo dos Projetos de Leis nº 
5.655/2009 e 2.516/2015 demonstram uma evolução no 
pensamento em torno da temática da proteção dos direitos 
humanos e fundamentais do migrante, por terem como 
fundamento a inclusão social, a não discriminação, a igual-
dade, a acolhida humanitária e a cooperação internacional 
como destaques. 

3.5. CONCLUSÃO

Após mais de 2.000 anos, ou seja, desde a sociedade 
grega até a contemporaneidade observa-se a exclusão do 
migrante da participação política, do exercício de suas liber-
dades, impossibilitando influírem em seu próprio destino, 
em serem consultados sobre as políticas que lhe atingem.

A Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do 
Estrangeiro) ainda sob a influência da Constituição de 
1967 – período da Ditadura Militar – privilegia a sobera-
nia do Estado, a segurança e o desenvolvimento nacional 
em detrimento dos direitos humanos e fundamentais. Tal 
realidade começa a ser modificada com os Projetos de Leis 
nº 5.655/2009 e 2.516/2015, por permitirem aos migrantes 
residentes ou não o gozo de certos direitos civis e sociais: 
direito de reunião, de associação, direito à educação, à saúde, 
atrelando-se aos objetivos e fundamentos preceituados no 
texto constitucional.

Hodiernamente, a globalização tem enfraquecido as 
fronteiras entre os países, possibilitando àqueles que residem 
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em zonas de conflitos armados ou almejam melhores con-
dições de vida migrar de seu país de origem. O crescente 
fluxo migratório é consequência da intensificação de tais 
conflitos, da crise econômica, das modificações socioeco-
nômicas e estruturais promovidas pela interconectividade 
global, acarretando em sociedades plurais e miscigenadas. 

Além do mais, no que concerne especificamente a 
crise humanitária na Europa é preciso analisar sob a pers-
pectiva histórica, onde Alemanha, França, Reino Unido, 
Bélgica por serem cúmplices dos Estados Unidos da Amé-
rica em sua política hegemônica: guerras no Afeganistão, 
Iraque, Líbia, Síria e pelas influências que exerceram e ainda 
exercem em suas colônias e no Oriente Médio. Tal postura, 
ao criar um desequilíbrio socioeconômico e político na 
região, associado ao conflito de ideologias religiosas cons-
tituem o estopim para o crescimento do fluxo migratório 
que temos visto hodiernamente. 

Acrescenta-se, que a aplicação de recursos estatais 
na deportação, exclusão, construção de barreiras e o in-
vestimento em tecnologias para impedir o ingresso do 
estrangeiro, consiste em política discriminatória, posto 
que, seleciona os migrantes conforme o interesse nacional 
e segragatória, uma vez que, marginaliza tais indivíduos, 
consequentemente, consiste em política excludente e inó-
cua – além de não diminuir os fluxos migratórios, cria uma 
categoria de subcidadãos, sem qualquer tipo de direitos ou 
influência pública.

Nesse contexto de globalização, arrefecimento das 
fronteiras, do pluralismo e do multiculturalismo que marca a 
pós-modernidade revela-se indispensável pensar na acolhida 
humanitária, na paz mundial, na integração do migrante à 
comunidade em que escolheu residir, uma vez que, em tal 
local o mesmo trabalha, estabelece domicílio, paga tributos, 
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além, de contribuir para a formação da identidade nacional 
e para o desenvolvimento. 

Diante desse cenário, tal realidade só é possível por 
meio da equidade e justiça humanitária, da cooperação 
entre os países, da hospitalidade, de políticas que em vez de 
preconceituosa, xenófoba seja pautada no respeito mútuo, 
na reciprocidade, na solidariedade dos povos, na integração 
global, enquanto fundamentos do Estado Cooperativo 
pensado por Häberle. 
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4
IDENTIDADE, (I)MIGRANTES  
E TRABALHO: 
reflexões contemporâneas

Thais Janaína Wenczenovicz1

Rodrigo Espiúca dos Anjos Siqueira2

4.1. INTRODUÇÃO

A migração3 de pessoas apresenta-se como uma ca-
racterística presente na economia nacional e internacional. 
Entretanto, pode-se dizer que são nítidas as diferenças exis-
tentes entre a livre circulação de bens, serviços, mercadorias 
e a mobilidade internacional das pessoas. Tanto para países 
da União Europeia e da América do Norte, quanto para 

1 Docente Adjunta na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS). 

2 Advogado, Professor - Faculdade Anglicana de Erechim-RS, e 
Faculdade Anglicana de Tapejara-RS.

3 Para esse estudo utilizar-se-á como conceito de migração o deslo-
camento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de 
forma temporária ou permanente. Destaca-se ainda que esses 
fluxos migratórios podem ser desencadeados por vários motivos: 
econômicos, culturais, religiosos, políticos e climáticos como os 
desastres ambientais (estiagem, terremotos, enchentes, dentre outros). 
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o Brasil, torna-se difícil a criação e a implementação de 
políticas migratórias que atendam a tantas demandas. O 
crescente fluxo migratório tem deixado os líderes políticos 
mundiais em alerta.4

Percebida muitas vezes como uma ameaça à soberania 
e a identidade5 nacional o deslocamento de massas humanas 
sempre foi uma das preocupações estatais. Em função do 
viés econômico e das macro-políticas de desenvolvimento, 
nos últimos anos, aumentou o número de pessoas que dei-
xam seus países em busca de novos lugares para viver. Esses 
cidadãos buscam liberdade, trabalho, segurança que somados 
resultam em dignidade humana. Acena-se também para a 
prerrogativa do crescente número de conflitos armados 
que circundam a maioria dos continentes.6

E é em decorrência desse intenso crescimento do 
movimento internacional de pessoas, resultante das mo-

4 Para essa temática vide Wenczenovicz, Thaís Janaina & Rollo, Maria 
Fernanda. Migrate on Instability: practices, discourses and 
representations. Lisboa: UNL, 2016. 

5 O texto utiliza-se do termo ‘Identidade’ não a partir de conceitos 
biológicos, mas históricos, e nunca unificados. Cada um deles aponta 
para direções diferentes, o que significa dizer que o deslocamento 
é constante. Para Hall “[...]se sentimos que temos uma identidade 
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque constru-
ímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
‘narrativa do eu’” (HALL, 2003, p.13). 

6 Nesse contexto é relevante citar a Guerra da Síria. O conflito na Síria 
completou 4 anos com balanço humanitário dramático: o número 
de mortos passa de 215 mil, sendo que 7 milhões abandonaram suas 
casas. A Guerra civil teve início após repressão às manifestações de 
março de 2011 que marcaram a história do mundo contemporâneo. 
Segundo a (ACNUR), no país, mais de em torno de 60% da po-
pulação vive na pobreza. Os combates destruíram as infraestruturas 
e, com isto, provocaram uma grande escassez de energia elétrica, 
água e alimentos, especialmente nas zonas cercadas pelo exército.
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dificações sócio-políticas, e também do nefasto efeito dos 
conflitos armados em curso no globo terrestre que surgem 
muitos outros conflitos que refletem na interação entre 
aqueles que escolhem, ou são forçados a, emigrar de seus 
países na busca de segurança pessoal, alimentar, ou mesmo 
na esperança de melhores condições de trabalho e os nativos 
dos países destino da imigração.

Além de reforçar a importância do Brasil enquan-
to local de destino, atualmente no cenário das migra-
ções internacionais contemporâneas, o fenômeno da 
imigração laboral, tradicionalmente atrelado aos países 
economicamente desenvolvidos, tem trazido um debate 
fundamental para reconfigurar a constituição socioeco-
nômica do país.

É nesta nova configuração que os aspectos culturais, 
sociais e econômicos assumem especial relevância e, por 
muitas vezes, culminam em episódios repletos de xeno-
fobia e preconceito, seguidos por manifestações de abuso 
psicológico e violência física direcionados aos imigrantes.

É nesse contexto de conflitos que se justifica o pre-
sente trabalho, que pretende como já indicado, analisar 
especificamente a questão da imigração, sob alguns aspectos 
históricos e jurídicos. Nos aspectos históricos estuda os 
grandes movimentos migratórios e os deslocamentos de 
pessoas da migração globalizada e migração para o trabalho. 
Nos aspectos jurídicos investiga os direitos de imigração 
em face dos instrumentos jurídicos internacionais e a situ-
ação do imigrante cerceado em seus direitos de cidadania. 
Estuda o trabalhador imigrante e as diversas formas pelas 
quais se dá sua inserção no sistema jurídico do país recep-
tor, conforme seja fronteiriço, trabalhador com direito de 
permanência, trabalhador que busque a nacionalização ou 
permaneça no país como ilegal. 
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4.2. PANORAMA DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL: 
IDENTIDADES E CONTEXTOS

O fluxo das migrações no Brasil foi caracterizado por 
diferentes etapas. O primeiro fluxo migratório aconteceu 
com o processo de ocupação e povoamento onde imigran-
tes portugueses instalaram-se no país com o fito de explo-
ração de matérias-primas e metais preciosos e delimitação 
da posse do território. Após este período inicial, e com o 
objetivo de melhor explorar as terras, ocorreu à vinda de 
espanhóis, franceses e holandeses. 

Nas primeiras décadas do século XIX, imigrantes de 
outros países, principalmente europeus, vieram para o Brasil 
em busca de terra e trabalho. Compravam terras, cultivar 
em pequenas e médias propriedades, e impulsionaram as 
atividades de manufatura e comércio variado - aqueles 
que tinham profissões (artesãos, sapateiros, alfaiates, etc.) 
na terra de origem abriam pequenos negócios no Brasil.

Seyferth (2013, p. 4), indica que a categoria imigrante 
aparece no campo político no momento de consolidação 
do Estado brasileiro, na década de 1840, por um lado 
associada ao povoamento do território e, por outro, ao 
trabalho livre, tendo em vista as diferentes necessidades 
do Império e de algumas de suas províncias. Antes desse 
período a palavra pouco aparece na legislação e nos escritos 
sobre a colonização estrangeira. O evento histórico aceito 
como marco inicial da imigração tem sido a fundação da 
colônia de Nova Friburgo (RJ) em 1819. A abertura dos 
portos, em 1808, porém, permitiu a entrada de estrangeiros 
e sua fixação em algumas cidades portuárias, engajadas em 
atividades comerciais.

No tocante ao período da “grande imigração”, 
ocorrido entre 1880 e 1920, os censos de 1900 e 1920 
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mostram que cerca de 80% da população estrangeira 
no Brasil se concentrava nos estados da região Sudeste, 
zona mais desenvolvida e com maior concentração de 
riquezas do Brasil. 

Nessa região estavam as melhores ofertas de trabalho 
e oportunidades de moradia. Os estados de São Paulo e a 
então capital, o Rio de Janeiro, eram os maiores recepto-
res de imigrantes, sendo que os estrangeiros chegaram a 
compor 24,14% da população do Rio de Janeiro e 20,89% 
de São Paulo no ano de 1900. Os outros dois estados do 
Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, também contavam 
com significativa presença estrangeira. Os outros 20% dos 
estrangeiros residentes se concentravam sobretudo nos esta-
dos do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul. No resto 
do Brasil, a presença de estrangeiros era bastante reduzida, 
correspondendo a menos de 1% da população local. Uma 
das exceções foi o estado do Pará, no extremo Norte, que 
recebeu significativo número de comerciantes portugueses 
nos primeiros anos do século XX. (IBGE: Estatísticas do 
Século XX, 2010)

Na década de 1960, o Brasil deixou de receber grandes 
levas de imigrantes. Os portugueses, que eram os únicos 
que ainda imigravam em massa para o Brasil, passaram a 
deslocar-se preferencialmente para outros países da Europa. 
Na década de 1970, houve algum fluxo de imigrantes en-
trando no Brasil, vindo principalmente da Coreia do Sul, 
China, Bolívia, Peru, Paraguai e de países africanos. Esses 
imigrantes, porém, já não tinham o impacto demográfico 
que tiveram as outras imigrações mais antigas no Brasil Na 
década de 1980, o fluxo migratório do país inverteu-se 
devido a uma grave crise econômica enfrentada pelo Brasil, 
também chamada de “década perdida”. (CAVALCANTI 
et al, 2014, p. 12)
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Acresce-se a década de 1970, um fator relevante – a 
permissão por parte do Paraguai ao acesso de brasileiros a 
lotes de terras perto da fronteira do Brasil. O baixo cus-
to da terra paraguaia permitiu a grande migração - hoje 
chamados de brasiguaios. Entretanto, nessa orde houve 
irregularidade, corrupção administrativa e muitos perderam 
suas terras e voltaram para o Brasil. 

Impulsionados pelo baixo preço das terras ocor-
reu grande emigração especialmente de agricultores 
e pecuaristas sul-riograndenses também para as terras 
uruguaias. Já através da facilidade na aquisição de terras 
na Bolívia, fazendeiros de soja foram para aquele país, 
principalmente para Santa Cruz de la Sierra. (ALBU-
QUERQUE, 2010, p. 27)

Na década de l980, o Brasil se converteu em um 
país de emigração. Fatores como desemprego, a inflação 
alta, a perda sistemática do valor real do salário, a queda 
da atividade econômica caracterizando a crise econômica 
dos anos 80, fizeram com que brasileiros deixassem o país. 
Muitos emigrantes foram descendentes de japoneses que 
foram para o Japão com o objetivo de fazer poupança e 
depois retornar para o Brasil e abrir negócio próprio. O 
país mais procurado entre os anos 80 e 90 foram os Estados 
Unidos e se estabeleceram principalmente em Nova York, 
em Boston e Miami na Flórida.

Assim manifesta-se Oliveira, a este respeito:

Depois de passar por um período de forte atra-
ção migratória, entre os meados do século XIX e 
os anos 1930, o Brasil ficou quase cinco décadas 
sem que as migrações internacionais tivessem 
grande relevância na dinâmica demográfica na-
cional. É com a chegada dos anos 1980 que o 
tema volta a ter importância à medida que o 
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Governo Militar edita a Lei 6.815 e passam a ser 
percebidos movimentos populacionais de saída 
ao exterior. Isto fez com que, no final dos anos 
1990-início da década de 2000, a questão mi-
gratória voltasse a ganhar importância na agenda 
política do país. (OLIVEIRA, 2015, p. 252)

A imigração contemporânea no Brasil está caracte-
rizada por um grande número imigrantes e refugiados 
provenientes de países centro-americanos como Haiti, 
africanos como o Senegal e Gana, e países vizinhos da 
América Latina e participantes do MERCOSUL, e, ainda, 
de países orientais que vivenciam conflitos armados, como 
Líbano e Síria. (CAVALCANTI, 2015)

Segundo Seyferth, 

[...]o Brasil é o destino de imigrantes principal-
mente latino-americanos, africanos e asiáticos, 
muitos dos quais em situação irregular perante 
a lei de estrangeiros. Não importa sua origem, 
o (i)migrante continua sendo considerado um 
outro problemático, num mundo globalizado 
onde os transnacionalismos e os localismos esti-
mulam identidades territorializadas nem sempre 
aceitáveis no campo político, e os deslocamentos 
mais expressivos continuam sendo provocados 
por motivações de natureza econômica que, de 
certa forma, trazem de volta o velho estigma 
da “3ª classe”.

Em virtude da ausência de políticas migratórias claras e 
de legislação atualizada no tocante ao tema7, e, também pelo 

7 A legislação brasileira a respeito da imigração data do início da 
década de 1980, conforme se verifica mais adiante no presente 
trabalho.
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desconhecimento acerca de seus direitos no país, muitos 
imigrantes acabam por enfrentar problemas de legalização 
e inserção social e no mercado de trabalho. Por este moti-
vo, faz-se necessária uma urgente atualização das políticas 
migratórias brasileiras, bem como da legislação referente 
ao tema, para que deem lugar à instrumentos normativos 
que sejam orientados pela garantia e promoção dos direitos 
humanos dos imigrantes.

Neste sentido, Cavalcanti pontua:

As políticas de imigração deveriam ir na via 
de tratar as migrações na sua complexidade, 
multidimensionalidade e incluí-la de forma 
transversal nas diversas políticas públicas. A 
junção entre políticas que possam acomodar os 
imigrantes no mercado de trabalho formal, com 
a perspectiva dos direitos humanos, contribuirá 
de forma decisiva a consolidar a imigração 
como um ativo para o desenvolvimento do 
país, não somente do ponto de vista econô-
mico, mas também cultural, social e político. 
(CAVALCANTI, 2014, p. 22)

Atualmente, a maior parte dos imigrantes ocupam 
espaço nas regiões sul e sudeste do Brasil. Comparativa-
mente, em 2000 e em 2010, conforme dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca 
de 71,3% e de 63% dos imigrantes, respectivamente, 
estavam situados nos estados de São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Rio de Janeiro. O principal motivo desta 
concentração é a maior demanda por mão de obra nas 
indústrias, frigoríficos e construção civil. (OLIVEIRA, 
2014, p. 24)
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Ainda segundo os dados coletados nos Censos De-
mográficos de 20008 e de 20109, em números absolutos, 
existiam, respectivamente, 683.836 e 592.591 imigrantes no 
Brasil. Percebe-se que, não obstante o expressivo número 
de imigrantes vindos ao Brasil entre 2000 e 2010, isso não 
foi suficiente para superar as reduções nos números totais 
de imigração resultantes dos óbitos e da re-emigração. 

Segundo dados da RAIS10, em 201111 existiam 79.578 
mil imigrantes inseridos regularmente no mercado de 
trabalho brasileiro. Deste total, 55.202 do sexo masculino 
e 24.376 do sexo feminino. Em 201312, aquele número 
aumentou para 120.056 mil trabalhadores imigrantes no 
mercado de trabalho brasileiro, sendo 86.946 do sexo 
masculino e 33.110 do sexo feminino.

8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001. Censo De-
mográfico 2000. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/populacao/default_censo_2000.shtm. Acesso em 18 de 
setembro de 2015.

9 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001. Censo De-
mográfico 2000. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/
estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. Acesso em 18 de 
setembro de 2015.

10 A RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, é o principal 
instrumento de coleta de dados do setor trabalhista, e foi instituída 
pelo Decreto nº76.900, de 23 de dezembro de 1975. É gerenciada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e contém as informações 
a respeito do mercado de trabalho formal, sendo declarada pelas 
empresas em caráter anual e com base nos dados do ano-calendário 
anterior à declaração.

11 Ministério do Trabalho e Emprego, 2011. Disponível em: http://
portal.mte.gov.br/rais_anual/rais-2011.htm. Acesso em 18 de se-
tembro de 2015.

12 5 Ministério do Trabalho e Emprego, 2013. Disponível em: http://
portal.mte.gov.br/rais_anual/rais-2013.htm. Acesso em 18 de se-
tembro de 2015.



132

É nesse universo complexo que os imigrantes que 
se destinam ao Brasil acabam por se inserir, enfrentando 
adversidades pela falta de legislação atualizada e orientada 
pelos direitos humanos, e, por vezes, tornando-se alvo de 
empregadores inescrupulosos, que objetivam, única e ex-
clusivamente, o lucro máximo sem qualquer preocupação 
com a garantia dos direitos humanos dos imigrantes laborais.

Também se verificam incursões nos direitos da perso-
nalidade dos imigrantes, frente à ausência de mecanismos 
específicos de garantia e proteção destes direitos.

4.3. SOBRE MIGRAR NA 
CONTEMPORANEIDADE

Uma significativa produção científica e literária abor-
dou a migração internacional no tocante ao impulso laboral, 
a fim de suprir a demanda dos mercados dos países ricos 
e/ou reduzirem os seus custos com o trabalho (GAUDE-
MAR, 1977; BRAVERMAN, 1981; LUXEMBURGO, 
1985). Desde então, é quase consensual o papel desem-
penhado pelas desigualdades econômicas entre os países 
de origem e os países de destino para configurar as novas 
pátrias laborais.

A este respeito, afirma Oliveira:

[...] a temática migratória passa a ser objeto de 
debate e disputa ideológica e política entre os 
segmentos sociais envolvidos com a questão 
dos movimentos internacionais de população, 
tendo como consenso aparente a necessidade 
de uma nova legislação. No curso da discussão 
aparecem: o setor que propõe algumas mudanças, 
mas mantém o essencial do caráter restritivo, 
expresso na manutenção da seletividade migra-
tória e na regulação de entrada e permanência 
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dos estrangeiros, dado que enfocam as migra-
ções de forma instrumental, procurando tirar 
proveito dos benefícios econômicos que essas 
possam proporcionar; surgem segmentos sociais, 
de inspiração humanista, que defendem novas 
lei e políticas migratórias pautadas na promoção 
e garantia dos direitos dos imigrantes; além das 
nuances do embate velado pelo protagonismo na 
condução da política migratória. (OLIVEIRA, 
2015, p. 252)

Dito de outra forma, as grandes mudanças ocorridas 
no capitalismo e no mundo do trabalho, a partir dos anos 
de 1970 são concomitantes aos novos fluxos imigratórios 
e indissociáveis ao entendimento destes, uma vez que a 
temática da migração internacional de trabalhadores na 
contemporaneidade está vinculada aos aspectos gerais do 
processo de globalização e de internacionalização do ca-
pital. Particularmente na imigração laboral, enquanto uma 
minoria de trabalhadores altamente qualificados movimen-
ta-se legalmente por entre as fronteiras nacionais, a maioria 
desloca-se e/ou mantém-se irregularmente nos países de 
destino, atrelados a trabalhos precários, pouco qualificados 
e largamente imersos na economia informal dos grandes 
centros urbanos. (COUTINHO, 2015. p. 82) 

Na tentativa de regular a entrada e saída de pessoas, 
e também organizar o sistema e possibilidades de legali-
zação do status de imigrantes, os países elaboram sistemas 
legislativos migratórios, cada vez mais necessários diante da 
miríade de imigrantes em circulação no mundo atualmente. 
Estes sistemas legislativos nem sempre são produzidos sob 
uma orientação para a garantia dos direitos humanos dos 
imigrantes, bem como, não levam em conta os tratados e 
convenções internacionais a respeito do tema da imigra-
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ção. É nesse processo legislativo que os Estados incorrem 
em violações ou omissões, acarretando sofrimento aos 
migrantes e suas famílias.

Não obstante, são as organizações econômicas13 (sejam 
pessoas físicas ou jurídicas), que na tentativa de superar 
estes limites políticos impostos pelos Estados, que criam 
modelos flexíveis e adaptáveis à melhor circulação de bens 
e de indivíduos, com o objetivo de ampliar a intensidade 
das trocas, em especial nas regiões de fronteira. Esta postura 
conduz as pessoas a adotarem um estilo de vida de relações 
múltiplas e horizontais. Como se depreende das palavras 
de Pereira (2015, p. 23), a atuação dos organismos econô-
micos consagra o modo de ser e de viver da comunidade 
fronteiriça, com maior concisão e sucesso que a atuação 
dos organismos políticos e estatais. 

É nesse entremeado de legislação, incessante fluxo de 
pessoas e mercadorias, luta pela sobrevivência e diferenças 
culturais e sociais que ocorrem a maior parte das violações 
aos direitos dos imigrantes e de suas famílias.

Ao decidirem emigrar, ainda em seus países de origem, 
muitos indivíduos enfrentam a ação das agências interna-
cionais de tráfico de pessoas, para quem pagam altas somas 
em espécie, com o fito de realizar uma travessia e acabam 
sendo lançados ao mar com destinos muitas vezes opostos 
do caminho que pretendem seguir.

Já na chegada aos países de destino, os imigrantes en-
frentam o desafio de integração com a nova comunidade, 
além do processo de adaptação a nova cultura, novos cos-
tumes, idioma diferenciado, e, não raras vezes enfrentam 

13 A migração econômica é a que exerce maior influência na popula-
ção. É entendida como o deslocamento de contingentes humanos 
para áreas onde o sistema produtivo concentra uma maior ou uma 
melhor oportunidade de trabalho.
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a hostilidade dos nacionais e até mesmo de instituições 
ou órgãos governamentais que não dão suporte a este 
movimento migratório, entendido como um ataque às 
questões políticas e sociais da nação. Também se verificam 
evidências de racismo, xenofobia e outras formas de discri-
minação face à inserção dos imigrantes na sociedade. Estas 
posturas conduzem à postura de desconfiança e imposição 
de responsabilidade pelos males da sociedade, apresentado 
os imigrantes como principais responsáveis pela crise ou 
pelos problemas do contexto local como falta de emprego, 
recessão ou estagnação da economia. Assim, os imigrantes, 
muitas vezes, acabam criminalizados em situações de abuso 
de poder e violência.

4.4. TRABALHO E (I/E)MIGRANTES 

Pensar em trabalho é rapidamente relacionar o tema 
a dignidade humana. A dignidade do trabalho decorre da 
dignidade da pessoa que trabalha e não o contrário. Entre-
tanto, nos contexto atual observa-se no campo do trabalho 
a busca desenfreada por maior lucratividade nas relações 
econômicas o que traz inúmeros desconfortos na relação 
entre o trabalho e a dignidade humana.

A busca pelas vantagens sobre o outro superam os 
limites humanos, prova disto é o quadro de trabalhadores 
em situação de escravidão ou análoga a esta, ainda existente 
em diversos países, incluindo o Brasil. 

Antunes (2013, p. 126), destaca que o conhecimento 
social gerado pela ciência tem seu objetivo restringido 
pela lógica do capital ao mesmo tempo que ocorre a apro-
priação desigual dos resultados e benefícios da ciência e 
da tecnologia, bem como do aumento da produtividade 
do trabalho social. O autor ressalta que a teoria do valor 
reconhece o papel crescente da ciência, mas afirma que 
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esta se encontra tolhida em seu desenvolvimento pela base 
material das relações entre capital e trabalho, a qual se en-
contra submetida, não podendo, sob o capital, tornar-se a 
principal força produtiva no lugar do trabalho.

Vários são os fatores que ocasionam violações aos 
direitos dos imigrantes em busca de trabalho no Brasil. 
A legislação migratória desatualizada e orientada pela 
segurança nacional, o desconhecimento dos imigrantes a 
respeito da legislação laboral brasileira, acrescida da atitude 
predatória de alguns empregadores – incide diretamente 
nesse processo de desrespeito aos direitos.

O deslocamento de milhares de homens e mulheres 
potencializou um debate intenso sobre o deslocamento de 
trabalhadores imigrantes nos movimentos contemporâneos 
populacionais e enfatiza o mercado de trabalho como um 
mecanismo primário fomentando as ‘pátrias laborais’.

Sendo o fenômeno migratório marcado não só por 
elementos econômicos, a qualidade das relações de tra-
balho e da inserção do imigrante no contexto organiza-
cional brasileiro, ocorre também, influenciada pela boa 
integração destas pessoas no contexto sócio-cultural onde 
se encontram. Assim, a análise do processo de inserção do 
imigrante no mercado de trabalho é fator chave para o 
direcionamento das políticas públicas que tratam da mo-
bilidade social ascendente do país e o mercado de trabalho 
pode determinar o quanto e como a mobilidade dos fluxos 
migratórios pode acontecer. (CAVALCANTI, 2015)

Nesse sentido, o desafio de se compreender o mosaico 
de formas que configuram a classe trabalhadora atual, con-
siderando sua heterogeneidade e seu caráter polissêmico e 
multifacetado seguem como objeto de análise de diversas 
áreas de pesquisa. Nesse aspecto, é possível observar à re-
dução do proletariado industrial, estável e especializado, 
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que se desenvolveu na vigência do taylorismo-fordismo, 
ao mesmo tempo que se expande o trabalho temporário 
e em tempo parcial num modelo produtivo assentado na 
integração tecnológica informacional, na desconcentração 
do espaço produtivo e na horizontalização da produção. 
(PREVITALI, 2013. p. 241-245)

Nesse contexto, as novas técnicas de gestão da força 
de trabalho que incluem as células de produção, o traba-
lho em equipes e em grupos semiautônomos, o trabalho 
multifuncional, mais qualificado e participativo, tem a 
finalidade de controlar a subjetividade daquele que traba-
lha com um discurso de envolvimento que, em verdade, é 
uma participação manipuladora e que preserva, na essência, 
as condições do trabalho alienado. Quer pelo exercício 
laborativo manual, quer pelo imaterial, ambos, entretanto, 
controlados pelo sistema de metabolismo societal do capital, 
o estranhamento (Entfremdung) do trabalho encontra-se, 
em sua essência, preservado. (ANTUNES, 2013. p. 132).

No Brasil a força de trabalho imigrante caracteri-
za-se basicamente pelos trabalhadores classificados como 
migrantes laborais que normalmente ocupam setores da 
economia de baixa especialização e baixos salários. Antes de 
migrar o trabalhador ocupa em seu país de origem na sua 
maioria tem uma formação profissional superior e técnica 
exigida para o desempenho das suas atividades profissionais, 
possuem um “status social profissional”, porém ao ingressar 
no mercado de trabalho acabam em posições de atividades 
inferiores pois não são reconhecidas as formações nos pa-
íses de destino explicitando as diferenças sociais, técnicas 
e econômicas. (CAVALCANTI, 2015)

Outros ainda, mesmo em condições de trabalho formal 
e regular, acabam expostos às atividades insalubres, ao tra-
balho forçado, e são vítimas, dentro e fora do ambiente de 
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trabalho, preconceito, racismo e xenofobia. A dificuldade na 
utilização do idioma português, aliada ao desconhecimento 
da legislação laboral, contribuem em grande medida, para a 
impunidade das violações perpetradas contra os imigrantes 
e seus direitos e garantias fundamentais.

Para Antunes (2013), é fundamental a compreensão 
das formas contemporâneas de agregação do valor-trabalho, 
uma vez que a mais-valia não é extraída apenas do plano 
material do trabalho, mas também do imaterial, intensi-
ficando as condições da exploração da força de trabalho 
através da redução ou mesmo eliminação do trabalho im-
produtivo. Porém o autor faz uma ressalva ao argumentar 
que o trabalho material ainda é predominante, em relação 
ao imaterial, principalmente quando se faz uma análise do 
capitalismo em escala global. No campo das relações labo-
rais, o autor afirma a tendência à flexibilização, ao trabalho 
terceirizado, precário e desregulamentado, com destaque 
para o aumento do trabalho feminino em diversos países 
e o adentramento da mão-de-obra de imigrantes.

No Brasil, as relações laborais estão protegidas e regu-
ladas pelo direito público, através da Constituição Federal 
de 1988 e da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem 
como, na esfera da negociação coletiva sindical através das 
convenções e acordos coletivos e do próprio contrato de 
trabalho individual.

A Constituição Federal de 1988 desempenha papel 
primordial na garantia dos direitos dos trabalhadores uma 
vez que consagrou em seu artigo 7º, e incisos, o rol de 
direitos trabalhistas específicos, estabelecendo o patamar 
mínimo de garantias fundamentais aos trabaladores. Este rol 
garante, dentre outros direitos, o direito: ao meio ambiente 
de trabalho seguro e sadio; salário mínimo nacional; des-
canso anual remunerado de trinta dias, com remuneração 
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acrescida de um terço do salário; remuneração extrardinária 
pelo trabalho noturno; jornada máxima diária de dez horas, 
com remuneração acrescida de, pelo menos, cinquenta por 
cento, para as horas que excederem a oitava diária e a qua-
dragésima quarta semanal; descanso semanal remunerado a 
cada seis dias trabalhados; gratificação natalina e proteção 
contra a despedida arbitrária, dentre outros.

Tais direitos fundamentais são conhecidos como os 
direitos laborais específicos do trabalhador e são estendidos 
a todas as pessoas em situação vínculo empregatício no 
país, independentemente de seu status migratório ou sua 
condição de nacional.

Vejamos o que diz Pereira a este respeito:

Na constituição brasileira vigente, os direitos 
dos trabalhadores estão inseridos no Título II da 
Carta Magna, que trata “dos direitos e garantias 
fundamentais”, ou seja, os direitos trabalhistas, 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, estão 
no mesmo patamar de outros direitos funda-
mentais, como o direito à vida, à liberdade, à 
igualdade etc. (PEREIRA, 2015, p. 51)

Assim, no Brasil, os direitos trabalhistas não podem 
ser negados a nenhum trabalhador sob pena de incorrer-
-se em uma violação dos direitos humanos fundamentais 
positivados na constituição.

Igual sorte têm os demais direitos fundamentais, tais 
como: da personalidade, à informação, à presunção de 
inocência, à ampla defesa e ao contraditório. Por estarem 
positivados no âmbito constitucional, tais direitos não 
podem deixar de ser garantidos a nenhuma pessoa no ter-
ritório nacional brasileiro. Mesmo no âmbito da relação de 
trabalho, quando o empregador exerce um poder diretivo, 
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resultante do contrato laboral, tais direitos ainda devem ser 
protegidos, tendo em vista que o trabalhador não deixa de 
ser pessoa – cidadão – ao adentrar as portas do estabeleci-
mento do seu empregador, e, portanto, deve ter protegidos 
e garantidos seus direitos de cidadão. Há um efeito de 
considerar o empregado “trabalhador-cidadão”, que deve 
ver protegidas as garantias e liberdades fundamentais.

A este respeito, assim se manifesta Almeida:

Ora, essa consagração dos direitos da cidadania 
como direitos fundamentais de primeira geração 
ou dimensão despertou a ideia de que sua efeti-
vação, no que tange aos trabalhadores, não deve 
ser perseguida apenas no contexto da sociedade 
política, mas também no âmbito das relações de 
trabalho. (ALMEIDA, 2012, p. 10)

Embora não estejam direta e expressamente positiva-
dos como direitos laborais, tais direitos devem ser enten-
didos como aplicáveis diretamente às relações de trabalho, 
por força do disposto na Constituição Federal brasileira, 
artigo 5º, inciso X.

Novamente, oportunas as palavras de Almeida:

O direito brasileiro, embora não tenha ainda 
regulamentado pela legislação trabalhista os di-
reitos da personalidade no âmbito das relações 
de trabalho, como direitos laborais inespecíficos 
dos trabalhadores, sua efetividade, no entanto, 
como direitos fundamentais, é garantida pela 
aplicação do art. 5º, inciso X, da Constituição 
Federal de 1988, em especial no que concerne a 
proteção à intimidade, à vida privada, à honra e 
à imagem das pessoas. (ALMEIDA, 2012, p. 11)
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Desta forma, os direitos da personalidade, embora 
ainda não positivados no âmbito da legislação trabalhista 
brasileira, devem ser garantidos a todos os trabalhadores, 
sem qualquer distinção, mesmo durante a vigência do 
contrato de trabalho como resultado da incidência da força 
irradiadora da Constituição Federal. 

Outros países já positivaram tais direitos da perso-
nalidade no seio da legislação social e trabalhista, como, 
por exemplo, Portugal. A título exemplificativo, o direito 
português consagrou na Constituição da República Por-
tuguesa, em seu artigo 26, os direitos da personalidade. 
Também estão protegidos tais direitos no corpo norma-
tivo do Código de Trabalho Português de 2009, que traz, 
minuciosa lista de direitos que compreende os direitos à: 
liberdade de expressão e de opiniões, integridade física 
e moral, reserva da intimidade da vida privada, proteção 
em relação aos meios de vigilância à distância no local 
de trabalho, confidencialidae de mensagens e de acesso 
à informação.

Ainda como exemplo comparativo, ressalte-se o direito 
à informação garantido pelo Direito Português, consagra-
do no artigo 54, 5, alínea a, da Constituição da República 
Portuguesa. Nesta hipótese, o direito à informação é garan-
tido nas negociações coletivas para a defesa dos interesses 
e intervenção democrática na vida da empresa. Da mesma 
forma, o direito à informação, da mesma Constituição 
portuguesa, no artigo 55, 6, é garantido aos representantes 
sindicais em exercício.

E, por fim, em sede de direitos individuais, o Código 
do Trabalho Português de 2009 prevê o direito à informação 
no artigo 353, quando ocorrer dispensa sob a alegação de 
justa causa, e, no caso de despedida coletiva, no artigo 361, 
I do mesmo Código.
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No Brasil, o direito à informação ainda não está 
positivado dentre os direitos trabalhistas, contudo, várias 
convenções coletivas de trabalho já estabelecem o direito 
à informação do trabalhador, no caso de despedida sob 
alegação de justa causa, quando o operário terá direito à 
receber carta indicando o motivo e a fundamentação legal 
da penalidade aplicada.

No tocante à legislação trabalhista brasileira, ainda há 
muito o que fazer, embora se possa aplicar, direta e imedia-
tamente, os direitos fundamentais às relações de trabalho, 
muitas são as violações e desrespeito às normas de proteção 
e garantia da dignidade do trabalhador imigrante.

4.5. CONCLUSÃO

Os motivos que levam as pessoas a emigrar são diver-
sos e profundos. Liberdade, trabalho e dignidade rondam a 
maioria dos casos. Também se somam às primeiras inten-
ções a fuga de conflitos armados, a perseguição política, a 
carência de segurança alimentar, as catástrofes climáticas ou 
mesmo na busca por um diferente estilo de vida.

Os constantes movimentos migratórios internacionais 
podem causar uma série de conflitos entre os imigrantes 
e os nacionais, em função dos embates entre a cultura, 
costumes e normas de comportamento de ambas as partes. 
Nestes conflitos, os imigrantes podem ser alvos de ataques 
e violência física e psicológica, resultante da xenofobia e 
do preconceito existentes no país que os acolhe.

As políticas públicas e legislação migratórias existem 
para regular, organizar a migração e orientar as práticas e 
protocolos referentes à regularização do movimento de 
entrada e saída de pessoas.

No caso brasileiro, a legislação migratória em vigor 
data de 1980, época em que vigorava no país um governo de 
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orientação militar e antidemocrática, e tem marcante tendência 
à proteção e segurança nacional, em detrimento da garantia 
e proteção dos direitos dos imigrantes em busca de trabalho.

Dentre as iniciativas de reforma da legislação brasileira, 
há iniciativas que promovem a inclusão do imigrante nos 
direitos civis e políticos, propondo, inclusive a inserção do 
imigrante na vida política municipal ao permitir que o 
mesmo adquira capacidade política para votar e ser votado 
nas eleições municipais. No mesmo sentido vão as propostas 
de Emenda à Constituição, que intencionam a inserção do 
estrangeiro na vida política municipal.

Os projetos de lei referentes à reforma do chamado 
“Estatuto do Estrangeiro”, evidenciam aclamados avanços 
na legislação, promovendo as garantias e direitos dos es-
trangeiros, ampliando-lhes o grau de satisfação dos direitos 
e liberdades fundamentais, ao menos na esfera legislativa.

Na direção da proteção e garantia de direitos, os pro-
jetos de reforma da legislação migratória foram integrados 
em um projeto de vanguarda, que, se aprovado na íntegra, 
transformará a realidade legislativa brasileira de precária 
em garantidora de direitos e promotora da dignidade de 
todos os imigrantes.

À guisa de conclusão, pode-se indicar que o tema 
das migrações internacionais para o Brasil ganhou grande 
visibilidade midiática, política e acadêmica na última dé-
cada. Além de reacender o debate sobre a importância do 
país enquanto receptor de imigrantes laborais, inseriram a 
questão do trabalho em condições análogas ao escravo em 
alguns segmentos o que reafirma a necessidade pungente 
de uma reformulação das políticas imigratórias. Há que se 
considerar que a própria participação ativa dos imigrantes 
destaca-se nesse contexto de reivindicação por ampliação 
do acesso aos direitos sociais e políticos.
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5
GESTÃO DOS RESÍDUOS DA 
EXTRAÇÃO MINERAL
A possibilidade de gerir os resíduos a 
partir da identificação da dominialidade

Sávio Sena de Oliveira1

César Fiuza2

5.1. INTRODUÇÃO

A atividade de mineração é de extrema importância 
econômica e estratégica para o Brasil, embora possa gerar 
impactos profundos no meio ambiente, otimistamente 
visuais, para não falar nos danos, muitas vezes irreversíveis, 
que soem ocorrer.

Apesar das catástrofes ambientais que ocorrem de 
quando em vez, não só no Brasil, mas em outros países (de-
ve-se lembrar dos rompimentos de barragens nos Montes 
Apalaches, no Estado da Virgínia, EUA, muito semelhantes 
aos eventos de Mariana, MG), a atividade de extração mi-

1 Advogado e consultor jurídico. Bacharel em Direito pela PUCMG. 
MBA em Gestão do Ambiente e sustentabilidade pela FGV. Pós-
-graduação em Direito Empresarial pela PUCMG.

2 Doutor em Direito pela UFMG. Professor de Direito Civil na 
UFMG, na PUCMG e na Universidade FUMEC. Professor cola-
borador na FADIPA. Advogado e consultor jurídico.
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neral é essencial para a sobrevivência humana, desde que 
inaugurada a Idade do Ferro, há milênios atrás, e pode (deve) 
realizar-se de modo sustentável e responsável. De fato, o 
processo de extração do mineral pode revolver enorme 
quantidade de matéria, bem como implicar realocação de 
pessoas e atividades que se situem em áreas próximas ou 
superficiais às áreas contempladas com substâncias minerais 
que tenham valor econômico, na atual fase de evolução e 
organização industrial da humanidade.

Resumir a atividade minerária aos danos que dela 
advenham é leviano e equivocado.

A atividade extrativista mineral possui importância e 
privilégio na economia do Brasil, dado seu caráter político, 
econômico, sociocultural e geopolítico. A magnitude desta 
importância é facilmente verificada, seja através do volume 
de negócios nacionais e internacionais que são realizados 
sobre a matéria mineral extraída, seja através do resultado 
do beneficiamento interno desse mineral, ou através dos 
impactos positivos na econômica nacional, seja trazendo 
para todos desenvolvimento ou possibilitando que a renda 
auferida seja convertida em qualidade de vida e aquisição 
de bens de consumo.

Demais disto, no que tange ao aspecto ambiental, já 
foi objeto de deliberação em encontros mundiais sobre 
meio ambiente e sustentabilidade, que a atividade de mi-
neração pode alinhar-se ao conceito de desenvolvimento 
sustentável, qual seja, aquele que atenda às necessidades da 
geração presente, sem comprometer a possibilidade de que 
as gerações futuras atendam às suas próprias necessidades.

Nesse sentido, bem ressalta SOUZA:

E não vamos esquecer que, hoje, os países do mundo 
reconhecem a importância fundamental da Mineração 
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para o desenvolvimento sustentável, especialmente 
desde que, reunidos na Rio + 10, sob a égide das 
Nações Unidas, em Johanesburgo, em 2002, na Cú-
pula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, 
no Plano de Implementação das decisões da referida 
Cúpula Mundial, esses países deixaram claro, no item 
44 do referido Plano, que “A Mineração, os minerais 
e os metais são importantes para o desenvolvimento 
econômico e social de muitos países” e que “Os mine-
rais são essenciais para a vida moderna. (SOUZA, 
2009, p. 20)

Além do entendimento que se deve imprimir ao 
caráter sustentável da atividade de mineração, deve ser res-
saltado que esta também é atividade de interesse nacional, 
com utilidade pública. 

Neste sentido, o Decreto-Lei 3.365 de 21 de julho de 
1941, em seu art. 5o, alínea f, enfatiza a utilidade pública da 
transformação dos recursos naturais derivados das minas, 
das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica, mor-
mente tendo em vista a imensidão do território nacional.

Resta patente, pois, que a atividade mineral deverá ser 
entendida como atividade potencialmente sustentável, até 
mesmo para que se possa cobrar a aplicação da legislação 
ambiental protetiva. Nessa linha de ideias, é importante 
citar o princípio constitucional da precaução, estampado no 
art. 225, § 2° da Constituição, que determina que “aquele 
que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”.

É nessa toada que impende destacar que, assim como 
a atividade de mineração interessa a todos os brasileiros, 
exatamente em função de seus benefícios socioeconômi-
cos, não se deve, por outro lado, fechar os olhos para os 
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materiais que resultem da atividade de lavra, materiais estes 
que, por vezes, possuem conteúdo econômico inexpressivo, 
pelo fato de o lucro com sua venda não superar os gastos 
com o processo de extração. Talvez por essa razão, a Lei se 
apresente silente em seu aspecto regulatório.

No entanto, ao produto da atividade de mineração, 
acrescido da matéria que economicamente não possua 
valor imediato, quais sejam rejeitos e estéril, devem inci-
dir estratégias de gestão e regulamentação, a considerar a 
propriedade destes elementos.

O art. 20, inciso IX da Constituição da República diz 
serem bens da União os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo. Da mesma forma, o art. 176 do mesmo diploma 
traz em seu bojo que as jazidas, em lavra ou não, e demais 
recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, que 
constituam propriedade distinta da do solo, para efeito de 
exploração ou aproveitamento, pertencem à União.

O próprio caput do art. 176 da Constituição, que, inicial-
mente atribui a propriedade dos recursos minerais à União, 
em sua parte final garante ao concessionário a propriedade 
do produto da lavra, o que economicamente viabilizou a 
atividade de extração mineral pelo particular, que, a partir 
de então, teve garantido o direito de explorar e dispor do 
recurso resultante da atividade, mediante concessão da União.

A mesma segurança e definição dominial, contudo, 
não socorre os materiais que também resultam do be-
neficiamento dos recursos minerais e não possuem valor 
econômico expressivo imediato. Isso porque a legislação 
nacional, seja constitucional ou infraconstitucional, nada 
dispôs acerca da dominialidade destes materiais que resul-
tam do beneficiamento mineral e não possuem economi-
cidade imediata, muito embora possam, com o avanço da 
tecnologia, ser eventualmente reaproveitados e se tornar 
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elementos de interesse nacional, em face de seu potencial 
aproveitamento na indústria humana e consequente valo-
rização econômica.

É este, pois, o objeto do presente estudo, evidenciar, 
pelo estudo bibliográfico, legislativo, documental e juris-
prudencial, a importância da aplicação de técnicas de gestão 
para deposição desses materiais, de forma a possibilitar que 
sejam objeto de eventual aproveitamento industrial, após 
o beneficiamento mineral. Para tanto, deve-se compreen-
der de quem seja a propriedade dos resíduos da extração 
mineral, diante do silêncio da Lei a respeito.

5.2. MINERAÇÃO E RESÍDUOS 

5.2.1. A mineração e seu produto

Presentes na composição geológica do Planeta Terra, 
os recursos naturais3 se fizeram intrínsecos à existência da 
vida humana. Os recursos naturais que em virtude de sua 
morfologia, são classificados como minerais,4 são utilizados, 

3 (1) Qualquer elemento, matéria e energia que não tenha sofrido processo 
de transformação, que seja usado diretamente para assegurar as necessidades 
fisiológicas, socioeconômicas ou culturais. Um recurso renovável pode se autor-
renovar ou ser renovado a um ritmo constante, porque se recicla rapidamente, 
ou porque está vivo e pode propagar-se ou ser propagado. Um recurso não 
renovável é aquele cujo consumo envolve necessariamente seu esgotamento, 
pois não tem mecanismos físico, químicos ou biológicos de geração, regeneração 
ou propagação. (2) Toda matéria e energia que ainda não tenha sofrido um 
processo de transformação e que seja usada diretamente pelos seres huma-
nos para assegurar as necessidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais, 
tanto individual quanto coletivamente. (3) Componentes do meio ambiente 
representados por energia, matéria e mecanismos, disponíveis para qualquer 
uso. (FREIRE, 2009, p. 419)

4 Elemento ou composto químico via de regra resultante de processos inorgâ-
nicos com composição química geralmente definida e encontrado na crosta 
terrestre. (FREIRE, 2009, p. 361)
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desde os primórdios da atividade humana, por meio de sua 
transformação em objetos acessórios à sobrevivência, volta-
dos para a obtenção de alimentos, pela caça, por exemplo, 
ou para a obtenção de abrigo. O aproveitamento da faísca 
resultante da fricção de duas ou mais rochas produziu o 
fogo, crucial para a sobrevivência humana.

A importância da utilização desses recursos tornou-se 
crescente com o passar dos séculos. O homem aumentou a 
necessidade de apoderar-se desses materiais e desenvolveu 
a aptidão para transformá-los em elementos facilitadores 
da vida quotidiana.

Mais recentemente, com o advento da Revolução 
Industrial e o inegável implemento de técnicas de produ-
ção, a utilização destes recursos minerais se tornou fator de 
dependência da matriz econômica mundial, já que a velha 
estrutura baseada na troca já não dava vazão às necessidades, 
sendo importante, senão essencial, produzir para satisfazer.

A escassez é afeta a todo conceito econômico. O recur-
sos minerais não são exceção, mormente se não renováveis.

Nesse sentido, sendo os recursos minerais bens escassos, 
a proteção e a tutela que sobre eles incidem são maiores 
que a vigília sobre outros de natureza renovável, daí por-
que a intensa regulamentação das atividades mercantis que 
deles se valham.

Por esse ângulo, no Brasil, a competência para tutelar 
e proteger os recursos minerais é da União, que avoca sua 
dominialidade, como de gestora do patrimônio coletivo. 
Esclareça-se, por oportuno, que já a Constituição de 1934 
tratou de transferir a propriedade dos recursos minerais, 
incluindo os encontrados no subsolo, do particular para a 
União, criando, assim, a dicotomia dominial da propriedade 
do solo e dos recursos minerais (vulgarmente indicados 
apenas como subsolo).
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O sistema atualmente vigente para tutela e concessão 
do direito à utilização dos recursos minerais emana do De-
creto-lei 227/67 – Código de Mineração, de onde se pode 
extrair a premissa de que à União compete a concessão da 
utilização desses recursos mediante um regime geral, o qual 
consubstancia em um sistema bipartido5 de permissão para 
a realização de pesquisa mineral e posterior concessão para 
lavra, caso preenchidos os requisitos específicos.

Certamente, na hipótese de se pleitear a concessão 
para lavrar, a massa individualizada do bem mineral, objeto 
de interesse do minerador e da outorga da União, dentre 
outros, deverá conter em si economicidade, e sua exploração 
deverá ser exequível, dentro dos padrões mais modernos 
de conhecimento.

É, pois, partindo do princípio da existência de um 
poder concedente de outorga para extração dos minerais, 
bem como da existência de sua regulamentação, que, para 
este estudo, é mister entender a atividade de extração 
mineral como atividade econômica regulamentada pela 
legislação nacional, que possui por característica intrín-
seca, dentre outras, a função extrativista e revolvedora de 
massa de materiais do solo e do subsolo. Dito extrativismo 
e revolvimento dos recursos naturais implica a separação 
da porção economicamente aproveitável, nos termos do 
processo de outorga da concessão para lavra, a fim de que, 
posteriormente, seja destinado à atividade industrial.

Entender a mineração como cadeia de atividades que 
se agrupam em prol do beneficiamento da matéria bruta é 
o que possibilita a compreensão do conceito da lavra. Neste 
sentido, a lavra é bem definida pelo art. 36 do Decreto-lei 

5 Trata-se do regime geral utilizado pela União para autorizar a rea-
lização de pesquisa mineral e para conceder autorização para lavrar.
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227/1967 como “[...] o conjunto de operações coordenadas 
objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a 
extração de substâncias minerais úteis que contiver, até o 
beneficiamento das mesmas”.

Por esse prisma, é produto da mineração aquilo que 
seja extraído e possua utilidade para a indústria. Pelo me-
nos, este parece ser o conceito adotado pelo Judiciário, 
conforme julgado do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 
balizador deste estudo.6

6 “6.2. O conceito de produto mineral 
 O site do Superior Tribunal de Justiça – STJ publicou voto do 

Ministro Teori Albino Zavaschi, no qual sua Excelência afirma que 
o produto mineral ‘é a substância mineral já lavrada, é o destinado 
a distribuição, comércio e consumo, após o beneficiamento das 
substâncias minerais úteis’”, definição que, a nosso ver, confirma 
o conceito acima reproduzido de “beneficiamento”, conforme 
Regulamento do IPI.

 Explicamo-nos. Conforme ensinava Paulo Neves de Carvalho, as 
leis devem ser escritas com palavras de uso e entendimento comuns, 
eis que a ninguém é lícito descumprir a lei alegando desconhecê-la.

 Logo, a primeira atitude nossa para compreender o conceito de produto 
é ir ao nosso querido Aurélio e procurar a definição/conceituação/
significado de produto, que, segundo o citado Aurélio é: “Produto. 
[Do lat. Productu] S.M. 1 Aquilo que é produzido pela natureza: produto 
vegetal; produto mineral.” (nossos destaques).

 Na mosca! O produto mineral é “produzido pela natureza”, cabendo 
ao Minerador descobri-lo e leva-lo, como, aliás, destaca o caput do Art. 
176 s CF 88, “(...) garantida ao concessionário o produto da lavra”, 
ou seja, executada a lavra já temos o produto: como o termo lavra 
abrange e abarca toda e qualquer operação de extração de substância 
mineral e o nosso Código de Mineração (Art. 36) estabelece ser lavra 
“o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento 
industrial da jazida, desde a extração de substâncias minerais úteis que 
contiver, até o beneficiamento das mesmas” (nosso destaque), vê-se 
que o produto, de fato, “é produzido pela natureza”.

 Tendo o Código sido recepcionado pela CF 88, não havendo mais 
“o IUM e seus conceitos”, resta-nos o beneficiamento do IPI, até 
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O beneficiamento destas substâncias também gera 
produto, matéria esta que dependerá, dentre outros, do tipo 
do recurso mineral lavrado, da concentração da substância 
na rocha matriz, da localização da jazida em relação à su-
perfície, da característica geológica de formação do solo, 
do subsolo e das rochas ali existentes. Uma vez não tendo 
este produto do beneficiamento do mineral, utilidade 
imediata para a indústria, será ele devolvido à natureza 
sob a forma de rejeito ou, tratando-se de subproduto do 
processo, também o estéril.7

5.2.2. Do produto economicamente visado 
pela mineração e de sua propriedade

Tem-se, pois, que são produtos da extração o mineral 
objetivado, acompanhado das matérias que também re-
sultem do beneficiamento mineral, mas que não possuam 
utilidade, quais sejam, rejeitos e estéril.

Ao minerador, interessa apenas a massa individualizada 
em relação à qual obteve da União concessão para lavrar, o 
que não implica afirmar que se encontre desobrigado de 
devolver o meio ambiente ao seu equilíbrio.

Sendo, pois, interesse do minerador a substância pre-
tendida, impende afirmar que, após a lavra, nada mais justo 
do que a venda deste produto. Mas como o minerador 
promoverá a venda de algo que seja da União?

porque o Código de Mineração refere-se a “aproveitamento industrial 
da jazida”(Art. 36). E o interessante é que este conceito de lavra é 
muito bem capturado na linguagem comum. Segundo o mesmo Au-
rélio, lavra é: “Lavra 1. [Dev. de lavrar S.f. 1. Ato de lavrar. 2. V. Lavoura 
(1,2 e 3). 3. Bras. Terreno de Mineração; lugar onde se extrai ouro e 
diamante”, ou seja, também, na percepção geral das pessoas, lavra tem 
tudo a ver com extração.” (SOUZA, 2009, p. 32-33).

7 Os referidos materiais são definidos no item 2.3 deste trabalho.
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Até aqui, explicou-se que a União detém o domínio 
dos bens minerais e a ela compete outorgar ao empreen-
dedor concessão para realizar a pesquisa mineral ou a lavra 
das substâncias identificadas.

De nada adiantaria ao concessionário a lavra do recur-
so mineral se dela não se pudesse valer, enquanto elemento 
gerador de riquezas. É em função desse viés econômico, 
relativo à venda do produto da mineração que a Consti-
tuição da República, na parte final do art. 176, garantiu ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra.

Se não houvesse tal disposição constitucional, o mi-
nerador seria um mero prestador de serviços públicos, 
não havendo, portanto, interesse em assumir os riscos e as 
incertezas da atividade mineral.

Diante desta explanação, entende-se que a proprie-
dade da União sobre o bem mineral explorado, dotado de 
economicidade e utilidade, exaure-se com a lavra, eis que 
seu produto é de propriedade do concessionário.

5.2.3. O produto da mineração classificado  
como resíduo sólido

Restou delimitado alhures que são materiais que tam-
bém resultam da atividade mineral os rejeitos e o estéril, 
substâncias que possuem economicidade baixa, ou seja, 
substâncias cuja renda obtida com sua comercialização não 
importaria lucro suficiente para cobrir as despesas com a 
exploração. Configura-se, pois, necessária a definição dos 
dois citados materiais.

Por estéreis podem entender-se os materiais gerados 
no decapeamento da mina, que não possuem valor econô-
mico e que ficam normalmente dispostos em pilhas após 
a extração. Já o rejeito é a matéria resultante do processo 
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de beneficiamento a que são submetidas as substâncias 
minerais. Tem em sua constituição rochas, água e outros 
produtos utilizados no processo de beneficiamento.

William Freire define as duas substâncias da seguinte 
forma:

Estéril – (1) Parte do minério que não compensa as 
despesas de exploração. Também compreendido como 
substância natural (solo, subsolo, rocha) não aprovei-
tável economicamente 35. (2) Refere-se a minérios 
com pouco ou nenhum mineral útil. Referem-se 
também aos minerais acompanhantes de minério, 
que não têm aplicação econômica. Sin.: ganga 7. (3) 
Solo ou rocha em que o minério está ausente ou, 
presente com teores muito baixos para ser aproveitado 
economicamente 16. (4) (em agricultura) – Solo cuja 
composição em nutrientes é deficiente, ou tornou-se 
deficiente, de forma a prejudicar o desenvolvimento 
da vegetação 16.

Rejeito de mineração – Material resultante dos pro-
cessos extrativos de mineração, que não é aproveitado 
economicamente. Exemplos: estéril de mina, minério de 
baixo teor ou refugos dos processos de beneficiamento 
do minério 16. (FREIRE, 2009, p. 239-424)

Partindo-se da confirmação de que as duas citadas 
substâncias sejam resultantes da atividade de extração mi-
neral, tem-se por necessário analisar seu enquadramento 
enquanto resíduo, de acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.8

8 A política nacional de resíduos sólidos foi deliberadamente criada 
para resolver um dos grandes problemas ambientais que assolava o 
Brasil, ante a falta de regulamentação relativa aos resíduos sólidos 
gerados pela sociedade ou pelos infinitos seguimentos de atividades 
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Nesse sentido, observa-se que a Lei 12.305/2010, que 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, classificou 
como resíduos sólidos, em seu art. 13, inciso I, alínea K, 
os resíduos resultantes da atividade extrativista minerária, 
conforme se observa:

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos 
têm a seguinte classificação:

I – quanto à origem:

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de 
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;

Diante do exposto, partindo-se do pressuposto de que 
a matéria que resulte da atividade de lavra, que não possua 
utilidade econômica, constitua resíduo sólido, seria lógico 
o raciocínio de que a propriedade deste resíduo seria do 
minerador.

Contudo, a definição da propriedade dos resíduos de 
estéril e rejeito não pode ser resultante de silogismo tão 
simples, mas sim resultado do entendimento acerca do que 
representam ditos materiais, levando-se em consideração a 
concessão de outorga para exploração do recurso mineral 
pela União, bem como a transferência da dominialidade 
do produto da lavra para o concessionário.

5.3. DA PROPRIEDADE DOS RESÍDUOS 
GERADOS PELA MINERAÇÃO E DA 
GESTÃO DESSES MATERIAIS

econômicas existentes no país. Dito problema regulamentar foi 
resolvido com a publicação da Lei 12.305/2010, que por sua vez 
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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5.3.1. Dos entendimentos existentes acerca 
da dominialidade dos resíduos da 
mineração

Viu-se até o presente momento que a propriedade 
do produto da lavra é assegurada ao concessionário por 
disposição de ordem constitucional. Viu-se também que a 
dominialidade e a existência do bem estão intrinsecamente 
associadas a seu valor econômico e à necessidade de que 
ao concessionário seja possibilitada a venda do produto, 
características que podem ser chamadas de economicidade. 
Por fim, viu-se que a atividade de extração mineral também 
gera resíduos, considerados estes os materiais que resultem 
da atividade de extração mineral e que não possuam valor 
de mercado, ou seja, não se trata de substâncias interes-
santes dado o baixo teor ou a inexistência de minério a 
justificar o seu beneficiamento, ou o seu beneficiamento 
resta prejudicado em virtude de ausência de técnicas ou 
inviabilidade econômica de sua implementação.

Ocorre que a dominialidade desses materiais não dota-
dos de economicidade, mas também resultantes do processo 
de extração mineral, não está definida em Lei, ficando sua 
dominialidade à mercê de entendimentos absolutamente 
não uníssonos.

Nesse sentido, têm-se na prática entendimentos de 
que esses materiais possam ser de propriedade do (i) pro-
prietário/superficiário do solo; (ii) da União ou (iii) do 
concessionário (titular do direito de exploração).

Os que advogam que a propriedade desses materiais 
seja do proprietário do imóvel ou do superficiário defen-
dem a tese de que esses materiais se misturam ao solo, não 
havendo falar em jazimento ou em área dotada de material 
a ser beneficiado por extração mineral. Não se cuidando, 



160

assim, de riqueza mineral, a propriedade é do titular do 
solo, como rezam o Código Civil e a própria Constituição.

Por sua vez, os que advogam a dominialidade destes 
materiais em prol da União, asseguram que esses materiais 
não são produto da lavra, ou seja, por sua natureza estrutural 
ou por sua composição, não seria possível afirmar serem 
eles os materiais resultantes das operações que objetivaram 
a produção mineral. 

Por fim, há os que advogam que a propriedade des-
tes materiais seja do concessionário, na medida em que 
componham o produto da lavra. Para eles, uma vez tendo 
a Constituição de 1988 assegurado ao concessionário a 
dominialidade do produto da lavra e, sendo os resíduos 
da mineração considerados produtos da lavra, do conces-
sionário é o domínio dos resíduos gerados pela extração 
mineral,9 bem como dele seria a responsabilidade quanto 
ao gerenciamento desses materiais, na forma do § 1° do 
art. 1° da Lei 12.305/2010.

5.3.2. DA PROPRIEDADE DOS RESÍDUOS  
DA EXTRAÇÃO MINERAL

Partindo do pressuposto de que a União detenha o 
domínio dos recursos minerais até o momento em que 
sejam lavrados, e que, a partir de então, essa propriedade 
se transfira ao concessionário, os produtos que resultem da 
atividade de extração mineral também seriam de proprie-
dade do concessionário, como será demonstrado.

No momento em que o minerador requer à União a 
concessão do direito de lavrar, apresenta à autarquia com-
petente o plano de aproveitamento econômico do bem 

9 Esse é o entendimento que se extrai do Parecer 46/2012/FM/
PROGE/DNPM.
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mineral – PAE, cuja observância é obrigatória aos conces-
sionários que venham a promover a atividade extrativa.10 
Trata-se de documento que contempla,11 dentre outros, 
a caracterização do produto da extração, subprodutos e 
rejeitos resultantes do beneficiamento. Em outras palavras, 
os resíduos gerados pela atividade extrativa minerária já 

10 Decreto-lei 227/1967 – Código de Mineração:
 Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das condições gerais 

que constam deste Código, ainda, às seguintes, sob pena de sanções previstas 
no Capítulo V:

 I – omissis
 II - Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo D.N.P.M., 

e cuja segunda via, devidamente autenticada, deverá ser mantida no local 
da mina;

11 NRM – 18 – Beneficiamento
 18.1 – Generalidades
 18.1.1. – Para efeito das NRM entende-se por beneficiamento de minérios 

ao tratamento visando preparar granulometricamente, concentrar ou purifi-
car minérios por métodos físicos ou químicos sem alteração da constituição 
química dos minerais.

 18.1.3 – Todo projeto de beneficiamento de minério deve fazer parte do 
Plano de Aproveitamento Econômico – PAE, devendo constar pelo menos:

 a) - caracterização do minério:
 I – composição mineralógica;
 II – Plano de amostragem adotado;
 III – forma de ocorrência dos minerais úteis;
 IV – análise granulométrica com teores do minério, antes e após a cominuição 

e
 V – descrição detalhada dos ensaios;
 b) – fluxograma de processos e de equipamentos, incluindo a localização 

dos pontos de amostragem;
 c) – balanços de massa e metalúrgico;
 d) – caracterização dos produtos, subprodutos e rejeitos;
 e) – planta de situação e arranjo geral da usina em escala adequada, in-

cluindo áreas de estoques, depósitos de rejeitos, bacias de decantação, canais 
de escoamento de efluentes e outros elementos de transporte de material e

 f) – outros elementos notáveis do projeto.
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são conhecidos pela União, antes mesmo de iniciado o 
processo de extração.

Ora, levando-se em consideração que (i) a dominia-
lidade do produto da lavra é conferida ao concessionário; 
(ii) que os resíduos (rejeito e estéril) são gerados a partir 
do processo de extração da natureza e (iii) que os resídu-
os gerados são de prévio conhecimento da União e do 
concessionário, não há pensar que a dominialidade desses 
materiais seja de outro que não do concessionário. Isso 
porque atrelar a dominialidade dos resíduos (rejeito e esté-
ril) da mineração à economicidade do produto, seria negar 
o direito do concessionário ao produto da lavra, conduta 
inconstitucional e ilegal, na medida em que a legislação 
ordinária não regulamentou o tema.

Não se pode esquecer que os materiais que resultem 
da extração mineral e são descartados podem não ter sido 
beneficiados, num primeiro momento, em virtude do preço 
do minério (quando o preço do minério cai, apenas é viável 
economicamente submeter ao beneficiamento massas mais 
concentradas do mineral), ou em virtude da inexistência 
de técnicas de extração/beneficiamento específicas.

Contudo, com o passar do tempo, com o aumento no 
preço do mineral, bem como com o avanço das técnicas de 
extração e beneficiamento, o material inicialmente descar-
tado pode passar a ter economicidade e, nesta oportunidade, 
não seria lógico que outro concessionário pudesse pleitear 
junto à União o direito para pesquisar e lavrar o respectivo 
mineral, vez que já é conhecido do concessionário anterior, 
tendo sido, inclusive, apresentado no plano de aproveita-
mento econômico, para fins de concessão da portaria de 
lavra da massa economicamente interessante.

Noutro sentido, não há falar em alteração da dominia-
lidade desses materiais, que podem ainda ser interessantes 
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para o beneficiamento, ao adquirir teor mineral diferen-
ciado, pelo acúmulo ou deposição de elementos fósseis. É 
que a matéria orgânica que possa ser depositada junto aos 
materiais inicialmente descartados, podem dar ao material 
economicidade. Nesta hipótese, não se justifica ou não en-
contra respaldo constitucional ou legal (infraconstitucional) 
a alteração da dominialidade da matéria descartada.

Por fim e não menos importante, há que defender 
a dominialidade desses materiais pelo concessionário do 
direito minerário, tendo em vista a opção que este possui 
de, não havendo economicidade no beneficiamento do 
mineral, realizar a cessão, mediante contrato entre ele e 
terceiro, permitindo o aproveitamento imediato do jazi-
mento mineral, que, por sua natureza, dimensão, localização 
e utilização econômica, possa ser lavrado, independente de 
prévios trabalhos de pesquisa.

Diante de todo exposto, seja qual for a forma de explo-
ração mineral, esclareça-se que os materiais (rejeitos e estéril) 
que resultem da lavra considerar-se-ão tão somente para efeito 
da otimização no aproveitamento econômico das substâncias 
minerais identificadas pelo concessionário, não havendo, por-
tanto, falar em alteração dominial desses materiais.

5.3.3. Da responsabilidade pela deposição 
dos materiais e da sua não vinculação à 
questão dominial

De plano, cumpre lembrar que a atividade extrativa 
mineral, por sua própria natureza, é atividade que gera 
impacto ambiental, razão pela qual não pode ser realizada 
sem a apresentação de estudos relativos ao impacto causado 
ao meio ambiente (art. 225 § 1°, inciso IV da Constituição 
da República).



164

Por sua vez, exercendo o “poder de polícia”, bem 
como cumprindo com a legislação em vigor, os órgãos 
ambientais, no processo de licenciamento, determinam 
aos empreendedores que desejem realizar dita atividade, 
apresentem estudos de impacto no meio ambiente.

Fato é que, mesmo estando com o licenciamento 
ambiental regular e mesmo tendo cumprido com todas 
as determinações legais e aquelas que vierem a ser deter-
minadas pelo órgão ambiental, ainda assim o exercício da 
atividade gerará impacto que, por vezes, poderá antropizar 
a região em que ocorra a extração.

Certo, contudo, que a destinação dos materiais que 
resultem da extração deverá ser informada à autarquia que 
outorgue a concessão para a lavra, em momento anterior 
ao beneficiamento, em processos de concessão do direito 
de exploração, sendo que a deposição destes materiais 
e a comprovação do cumprimento das determinações 
dos órgãos ambientais, são de competência exclusiva do 
concessionário, que tomará as devidas providências, sob 
pena de, não o fazendo, ter suas atividades suspensas, bem 
como ser responsabilizado por eventuais danos ambientais 
causados.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça, que, versando sobre responsabilidade ambiental, com 
supedâneo no princípio do poluidor pagador, decidiu ser 
a responsabilidade objetiva do concessionário, com relação 
aos danos causados em virtude da inadequada deposição 
dos materiais, não dependendo, pois, da culpa acerca dos 
danos que eventualmente possam ser causados.

DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILI-
DADE CIVIL OBJETIVA POR DANO AM-
BIENTAL PRIVADO.
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O particular que deposite resíduos tóxicos em seu 
terreno, expondo-os a céu aberto, em local onde, apesar 
da existência de cerca e de placas de sinalização in-
formando a presença de material orgânico, o acesso de 
outros particulares seja fácil, consentido e costumeiro, 
responde objetivamente pelos danos sofridos por pessoa 
que, por conduta não dolosa, tenha sofrido, ao entrar 
na propriedade, graves queimaduras decorrentes de 
contato com os resíduos. A responsabilidade civil por 
danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente 
propriamente dito (dano ambiental público), seja por 
ofensa a direitos individuais (dano ambiental privado), 
é objetiva, fundada na teoria do risco integral, em face 
do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que 
consagra o princípio do poluidor-pagador. A respon-
sabilidade objetiva fundamenta-se na noção de risco 
social, que está implícito em determinadas atividades, 
como a indústria, os meios de transporte de massa, as 
fontes de energia. Assim, a responsabilidade objetiva, 
calcada na teoria do risco, é uma imputação atribuída 
por lei a determinadas pessoas para ressarcirem os 
danos provocados por atividades exercidas no seu inte-
resse e sob seu controle, sem que se proceda a qualquer 
indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do 
agente ou de seus prepostos, bastando a relação de cau-
salidade entre o dano sofrido pela vítima e a situação 
de risco criada pelo agente. Imputa-se objetivamente 
a obrigação de indenizar a quem conhece e domina a 
fonte de origem do risco, devendo, em face do interesse 
social, responder pelas consequências lesivas da sua ati-
vidade independente de culpa. Nesse sentido, a teoria 
do risco como cláusula geral de responsabilidade civil 
restou consagrada no enunciado normativo do parágrafo 
único do art. 927 do CC, que assim dispôs: “Haverá 
obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
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dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem”. A teoria do risco integral constitui uma 
modalidade extremada da teoria do risco em que o 
nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompi-
do pelo implemento das causas que normalmente o 
abalariam (v.g. culpa da vítima; fato de terceiro, força 
maior). Essa modalidade é excepcional, sendo funda-
mento para hipóteses legais em que o risco ensejado 
pela atividade econômica também é extremado, como 
ocorre com o dano nuclear (art. 21, XXIII, “c”, da 
CF e Lei 6.453/1977). O mesmo ocorre com o dano 
ambiental (art. 225, caput e § 3º, da CF e art. 14, 
§ 1º, da Lei 6.938/1981), em face da crescente pre-
ocupação com o meio ambiente. Nesse mesmo sentido, 
extrai-se da doutrina que, na responsabilidade civil 
pelo dano ambiental, não são aceitas as excludentes 
de fato de terceiro, de culpa da vítima, de caso fortuito 
ou de força maior. Nesse contexto, a colocação de placas 
no local indicando a presença de material orgânico 
não é suficiente para excluir a responsabilidade civil. 
(REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, julgado em 6/5/2014)

Desta forma, a responsabilidade pela correta destinação 
dos rejeitos e do estéril independe de sua dominialidade, 
sendo direta e objetivamente imputada ao concessionário, 
como clara disposição do § 1º, art. 14, Lei 6.938/1981.

5.4. DA NECESSÁRIA GESTÃO 
COMPARTILHADA (ÓRGÃO AMBIENTAL, 
DNPM E CONCESSIONÁRIO) – 
CONSIDERAÇÕES E PROPOSTA

Conforme já explanado, uma vez sendo certa a do-
minialidade do concessionário sobre as substâncias mine-
rais que resultem do processo de extração mineral, a ele 
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compete seu aproveitamento econômico, de acordo com 
as especificidades de cada material depositado, bem como 
de acordo com a melhor técnica a ser empregada na ati-
vidade em comento.

Em relação ao modus operandi, cabe a identificação e apon-
tamento das mudanças a ser implementadas, bem como de seus 
efeitos, para que, caso necessário, seja a autarquia concedente 
e o órgão ambiental competente, devidamente informados.

É certo que a gestão do bem mineral, assim como a 
sua fiscalização compete ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral-DNPM, ao passo que também é certo 
que a gestão ambiental fica a cargo dos órgãos vinculados 
ao SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, 
com apoio e intervenção direta dos órgãos estaduais que, 
em Minas Gerais, são, por exemplo, aqueles vinculados ao 
SISEMA – Sistema Estadual de Meio Ambiente, cuja fisca-
lização prévia se dá não apenas por meio do licenciamento 
ambiental, nas hipóteses de empreendimentos que gerem 
significativo impacto ambiental, mas também por outros 
meios, como autorização ambiental de funcionamento 
(AAF), para empreendimentos cujo impacto ambiental 
não seja significativo, ou certidão de dispensa, em hipóte-
ses de exercício de atividades que não estejam listadas na 
Deliberação Normativa COPAM 74/2004.

O que se defende no presente trabalho é que a ges-
tão do aproveitamento desses materiais, que resultem da 
extração mineral, seja realizada de forma compartilhada 
pelo DNPM, pelo órgão ambiental e pelo concessionário.

Acima explanou-se como ocorre a gestão por parte 
do DNPM e do órgão ambiental. Contudo, em relação ao 
concessionário, a gestão dos materiais deverá iniciar antes 
mesmo da concessão do direito de extrair e beneficiar 
a substância que possua economicidade. Deverá, pois, o 
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concessionário, quando pleitear a concessão por outorga, 
informar previamente, no Plano de Aproveitamento Eco-
nômico, que materiais resultarão da lavra e como se dará 
o seu depósito, impedindo assim, que esses materiais sejam 
mal aproveitados no futuro ou que seu aproveitamento se 
dê de forma ilegal.

Ilustrativa é também a Lei da Política Nacional de 
Segurança de Barragens,12 a qual expõe a necessidade e 
legitimidade que os órgãos públicos envolvidos têm quanto 
à fiscalização periódica sobre os barramentos existentes em 
empreendimentos minerários, inclusive aqueles destinados 
à deposição de rejeitos.13

12 Política Nacional de Segurança de Barragens – Lei n° 12.334/2010.
 Art. 5o. A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das 

ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama):

 I - à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado 
o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, 
exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico;

 II - à entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, 
quando se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica;

 III - à entidade outorgante de direitos minerários para fins de dis-
posição final ou temporária de rejeitos; 

 IV - à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação 
para fins de disposição de resíduos industriais. 

13 Seção II
 Do Plano de Segurança da Barragem
 Art. 8º.  O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, 

as seguintes informações:
 I - identificação do empreendedor;
 II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, 

no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do 
projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e 
manutenção da barragem;

 III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da 
equipe de segurança da barragem;
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De relevo ainda se mostra a Política Nacional de Re-

 IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 
monitoramento e relatórios de segurança da barragem;

 V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;
 VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, 

a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto 
aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;

 VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;
 VIII - relatórios das inspeções de segurança;
 IX - revisões periódicas de segurança.
 § 1º.  A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o 

conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança deverão 
ser estabelecidos pelo órgão fiscalizador.

 § 2º.   As exigências indicadas nas inspeções periódicas de segurança da 
barragem deverão ser contempladas nas atualizações do Plano de Segurança.

 Art. 9º.  As inspeções de segurança regular e especial terão a sua periodici-
dade, a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de 
detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de 
risco e do dano potencial associado à barragem.

 § 1º.  A inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de 
segurança da barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao 
órgão fiscalizador e à sociedade civil.

 § 2º.  A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação 
do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função 
da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases 
de construção, operação e desativação, devendo considerar as alterações das 
condições a montante e a jusante da barragem.

 § 3º.  Os relatórios resultantes das inspeções de segurança devem indicar as 
ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança 
da barragem.

 Art. 10.  Deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Bar-
ragem com o objetivo de verificar o estado geral de segurança da barragem, 
considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização 
dos dados hidrológicos e as alterações das condições a montante e a jusante 
da barragem.

 § 1º.  A periodicidade, a qualificação técnica da equipe responsável, o con-
teúdo mínimo e o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança 
serão estabelecidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de risco e 
do dano potencial associado à barragem.
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síduos Sólidos, Lei 12.305/2010, que, em seu art. 6°, incisos 
III, VI, VIII e art. 7°, incisos, II, VI, VIIVIII, e IX,14 descreve 

 § 2º.  A Revisão Periódica de Segurança de Barragem deve indicar as ações 
a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da 
barragem, compreendendo, para tanto:

 I - o exame de toda a documentação da barragem, em particular dos relatórios 
de inspeção;

 II - o exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados pelo 
empreendedor;

 III - a análise comparativa do desempenho da barragem em relação às 
revisões efetuadas anteriormente.

 Art. 11.  O órgão fiscalizador poderá determinar a elaboração de PAE 
em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, 
devendo exigi-lo sempre para a barragem classificada como de dano potencial 
associado alto.

 Art. 12.  O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor 
da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os 
agentes a serem notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos:

 I - identificação e análise das possíveis situações de emergência;
 II - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento 

ou de condições potenciais de ruptura da barragem;
 III - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações 

de emergência, com indicação do responsável pela ação;
 IV - estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades poten-

cialmente afetadas em situação de emergência.
 Parágrafo único. O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas 

prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes 
e aos organismos de defesa civil.

14 Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. – Lei n° 12305/2010
 Art. 6º.  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
 I - a prevenção e a precaução;
 II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
 III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere 

as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 
saúde pública; 

 IV - o desenvolvimento sustentável;
 V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 
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o planejamento da disposição de resíduos, assim como a 
necessidade de se buscar meios para sua reutilização de 

humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental 
e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à 
capacidade de sustentação estimada do planeta;

 VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 
empresarial e demais segmentos da sociedade;

 VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
 VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda 
e promotor de cidadania;

 IX - o respeito às diversidades locais e regionais;
 X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;
 XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.
 Art. 7º.  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
 I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
 II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos;

 III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 
bens e serviços;

 IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 
forma de minimizar impactos ambientais;

 V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
 VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o 

uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis 
e reciclados;

 VII - gestão integrada de resíduos sólidos;
 VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas 

com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira 
para a gestão integrada de resíduos sólidos;

 IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
 X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com 
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação 
dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;

 XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:
 a) produtos reciclados e recicláveis;
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forma econômica, inclusive permitindo que isso seja feito 
por incentivo ou fomento público.

Não se pode fechar os olhos ao fato que deve ser 
objetivo, tanto do Departamento Nacional de Produção 
Mineral, quanto dos Órgãos Ambientais fomentar a susten-
tabilidade da mineração, auxiliando no desenvolvimento 
de uma gestão integrada, com o cumprimento de boas 
práticas pelas empresas, incentivo à redução da produção 
de resíduos, e favorecimento do aproveitamento daqueles 
resultantes de operações ocorridas no passado.

Não podemos esquecer que o Estado seria diretamente 
beneficiado pela promoção e desenvolvimento de ativi-
dades que visem ao aproveitamento de rejeitos ou estéril, 
não apenas pelo cumprimento de finalidade legal, como 
também pelo reuso de materiais, além de receber os valores 
correspondentes à continuidade da atividade econômica 
da mineração, com resultados financeiros positivos, deven-
do-se buscar alternativas para, na gestão pública, incentivar 
o particular a promover o reaproveitamento.

É na linha relativa à gestão conjunta dos resíduos re-
sultantes do processo de exploração mineral, desenvolvida 
e proposta neste trabalho, que se observa a edição, pelo 
Governador do Estado de Minas Gerais, do Decreto 46.885, 

 b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 
de consumo social e ambientalmente sustentáveis;

 XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos;

 XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
 XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental 

e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e 
ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e 
o aproveitamento energético;

 XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.
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de 12 de novembro de 2015, alterado pelo Decreto 46.902, 
de 03 de dezembro de 2015, que instituiu força tarefa 
com a “[...] finalidade de diagnosticar, analisar e propor 
alterações nas normas e técnicas utilizadas na disposição 
de rejeitos de mineração no âmbito do Estado, visando 
a obter maior estabilidade e segurança nas estruturas de 
contenção de materiais”. 

Dita força tarefa é composta pelos seguintes órgãos e 
entidades, a saber: (i) Secretaria do Estado de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD – que exerce 
a coordenação; (ii) Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão – SEPLAG; (iii) Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico – SEDE; (iv) Advocacia Geral do 
Estado – AGE; (v) Fundação Estadual do Meio Ambiente 
– FEAM; (vi) um representante do Conselho Estadual de 
Política Ambiental – COPAM; (vii) um representante da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG); (viii) 
um representante da Universidade Federal de Ouro Pre-
to – UFOP; (ix) um representante do Instituto Brasileiro 
de Mineração – IBRAM. Poderão ainda ser convidados a 
integrar essa força tarefa representantes de órgãos públi-
cos federais, estaduais e municipais, instituições privadas, 
associações e representantes da sociedade civil em geral, 
mediante critérios de participação a ser estabelecidos pela 
SEMAD, na forma prevista no Decreto em referência.

5.5. CONCLUSÃO

A dominialidade dos resíduos que resultam do pro-
cesso de extração mineral não é tratada de forma expressa 
pela Constituição, tampouco pelo legislador ordinário. 
Sendo assim, dirimir controvérsias acerca do tema importa 
estudá-lo sob o enfoque dado pelos especialistas em mine-
ração, dentre os quais destacam-se advogados, magistrados 
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e procuradores do Departamento Nacional de Produção 
Mineral, autarquia federal que trata dos assuntos afetos à 
regulação da mineração.

Nesse sentido, tem-se na prática entendimentos de 
que esses materiais possam ser de dominialidade do (i) pro-
prietário do solo; (ii) da União ou (iii) do concessionário.

O que parece mais sensato e correto é que a dominia-
lidade destes materiais seja atribuída ao concessionário do 
direito minerário. Isso porque, conforme explanado acima, 
para que se obtenha a concessão de direito de lavrar, o con-
cessionário deverá apresentar ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral-DNPM o Plano de Aproveitamento 
Econômico-PAE, documento este que contempla a des-
crição da massa individualizada de mineral a ser extraída 
e beneficiada, bem como a descrição dos materiais que 
resultarão desse processo.

Sendo assim, uma vez restando demonstrado que 
no material residual, ou seja, nos rejeitos e nos materiais 
estéreis, exista substância mineral útil, tem-se intrínseca a 
aplicação da parte final do art. 176 da Constituição, que 
prevê que ao concessionário pertence o produto da lavra. 
Demais disso, não há vincular o conceito de economicidade 
do produto da lavra depositado na forma de rejeito ou de 
estéril à sua dominialidade, tendo em vista que a rigidez 
dessa vinculação é indevida na medida em que impede o 
aproveitamento posterior, após transformações e avanços 
das técnicas extrativistas da engenharia mineral.

Noutro espeque, há que entender que esses materiais 
possuam economicidade, tendo em vista que, ainda que 
não possam ser beneficiados pela mesma técnica extrati-
va da massa mineral objetivada, poderão ser extraídos de 
outra forma, inclusive, em alguns casos, poder-se-ia pensar 
em parcerias com cooperativas de garimpeiros, mediante 
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autorização do concessionário do direito minerário, pro-
movendo também um benefício social direto.

Levando, pois, em consideração (i) que a dominiali-
dade do produto da lavra é conferida ao concessionário; 
(ii) que os resíduos (rejeito e estéril) são gerados a partir da 
extração e do beneficiamento da massa extraída da natureza 
e (iii) que os resíduos gerados são de prévio conhecimento 
da União, não há pensar que a dominialidade desses mate-
riais seja de outro que não o concessionário.

Diante de todo o exposto, a fim de se evitar insegu-
rança jurídica quanto ao direito de dispor desses elementos 
que também resultam da lavra, o mais lógico e justo seria 
atribuir a propriedade dos rejeitos e do estéril ao titular da 
concessão para lavrar.

O entendimento acerca da dominialidade dos ma-
teriais que resultem da atividade de extração mineral é 
essencial para o que aqui se propõe: gestão conjunta do 
aproveitamento desses recursos pelo DNPM, órgão am-
biental e pelo concessionário. Isso porque, embora seja do 
concessionário a responsabilidade pela deposição desses 
materiais, apenas estará ele realmente empenhado em 
gerir os seus resíduos, de forma a aproveitá-los no futuro, 
se lhe for atribuída a propriedade sobre esses materiais, 
já que do contrário, o maciço investimento em gestão 
residual para futuro aproveitamento, jamais será tido como 
investimento viável.

Conforme o supradito acerca da dominialidade dos 
materiais que resultem do processo de beneficiamento 
mineral, o legislador nacional é silente, restando aos ope-
radores do Direito, o enfrentamento de discussões e teses 
acerca do melhor e mais adequado entendimento.

Embora existam diversas teses defensáveis sobre o 
tema, como já dito, parece mais sensato e correto afirmar 
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que a dominialidade destes materiais seja atribuída ao 
concessionário do direito minerário. Isso porque con-
forme explanado acima, para que obtenha a concessão 
do direito de lavrar, o minerador deverá apresentar ao 
DNPM o Plano de Aproveitamento Econômico, do-
cumento que contempla a descrição da massa indivi-
dualizada de mineral a ser extraída e beneficiada, bem 
como a descrição dos materiais que resultarão desses 
procedimentos.

Ocorre que a escolha do lugar da deposição dos mate-
riais deverá ser objeto de gestão conjunta do concessionário, 
do órgão ambiental e do órgão de fiscalização da minera-
ção, cujo enfoque envolverá não apenas a atividade em si, 
mas a preocupação com a proteção do meio ambiente e 
a sustentabilidade no manejo e no exercício da atividade 
de mineração.

O Estado em geral deverá fiscalizar o minerador no 
implemento da deposição adequada dos resíduos e in-
centivar a busca contínua pela redução dos resíduos ge-
rados pela atividade, seja em virtude do que determina 
a Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei n° 
12.334/2014) ou a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei n° 12.305/2010). Além disso, enquanto recebedor de 
valores correspondentes à manutenção da atividade eco-
nômica, deveria ser o maior interessado no implemento 
de gestões compartilhadas para incentivo ao particular 
que pretende desenvolver atividades de aproveitamento 
de rejeitos ou estéril.
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6.1. INTRODUÇÃO

Analisar o papel de protagonista do Poder Judiciário e 
seus desdobramentos tem sido recorrente nos meios acadê-
micos em razão das repercussões que o problema apresenta, 
tanto no que tange à concretização de direitos e garantias 
fundamentais (ao cumprimento das chamadas promessas 
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constitucionais), quanto a uma possível intromissão nas 
outras esferas de poder (que relacionam-se ao cumprimento 
das políticas públicas), provocando, como consequência, 
uma afronta ao secular princípio da separação dos poderes. 

Para além desse questionamento, a conduta proativa 
do Judiciário trás outras consequências: de um lado, apre-
senta um risco de fragilização da democracia e, de outro, o 
surgimento de uma nova ordem constitucional, orientada 
e definida pela jurisdição constitucional, na medida em 
que o Poder Judiciário assume um papel de protagonista 
na efetivação de direitos e garantias constitucionais.

A discussão sobre a temática apresentada mostra-se 
atual e relevante em face da emergência de novos atores 
político-sociais, bem como das mudanças político-sociais 
e econômicas ocorridas na modernidade, marcadas princi-
palmente pela globalização e pelas transformações trazidas 
pelo neoconstitucionalismo, exigindo do Poder Judiciário 
um comportamento cada vez mais proativo, conferindo-
-lhe capacidade (legítima ou não) de decidir conflitos de 
natureza diversa, da forma mais célere possível.

Sendo proativo, o Poder Judiciário está possibilitando a 
garantia da dignidade da pessoa humana, através da aplicação 
dos direitos fundamentais, diante da não concretização das 
funções dos Poderes Legislativo e Executivo.

Considerando que os direitos fundamentais são direitos 
que devem ser prestados a todos, pela fundamentalidade e 
prioridade dos mesmos, não há, em tese, diferenciação de 
quem determina a sua eficácia.

Com o surgimento desse novo cenário, é possível 
observar, assim, que as funções típicas do Poder Judiciário 
recebem novos desenhos, para que haja a ampliação de 
sua atuação, fazendo com que se permita discutir e decidir 
sobre campos atribuídos a outros poderes. 
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Essa nova conjuntura que se apresenta fez nascer 
muitas indagações sobre a legitimidade democrática do 
Judiciário para ocupar cada vez mais esses espaços decisó-
rios de cunho eminentemente político, sendo necessário, 
desta feita, definir os limites da atuação judicial deste novo 
cenário, para que não configure uma possível ameaça à 
democracia, especialmente quando confrontado com o 
princípio da separação dos poderes, um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, consagrado como cláusula 
pétrea pela Constituição Federal em seu art. 2º, ao dispor 
que: “são Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

O objetivo geral deste estudo é entender como o Po-
der Judiciário pode ser garantidor e promotor dos ditames 
constitucionais, sem ofender a sua principal característica, 
nem os princípios constitucionais, notadamente, o que 
assegura a democracia e a separação dos poderes.

Contando com o método de abordagem hipotético 
dedutivo, considerando os procedimentos: histórico, com-
parativo e estruturalista e através de uma documentação 
indireta, essa pesquisa é exploratória, qualitativa, aplicada, 
bibliográfica e documental.

Para que se consiga a discussão dos objetivos aqui 
propostos, serão tratados a questão da relação entre o Es-
tado Democrático de Direito e o respeito as promessas 
constitucionais; a problemática do ativismo judicial e suas 
consequências, bem como a aplicação da reserva do possível.

6.2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
E AS PROMESSA CONSTITUCIONAIS

Para que um Estado seja considerado Democrático 
de Direito é preciso analisar o que é valor jurídico e quais 
as normas constitucionais dispostas nesse ordenamento 
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jurídico. Esse cenário foi iniciado em muitos países depois 
da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que houvesse 
uma verdadeira consagração da Constituição como norma 
fundamental.

Neste sentido, Lênio Luiz Streck (2010, p. 218), afir-
ma que

O Estado Democrático de Direito está assentado 
em dois pilares: a preservação da democracia e 
a proteção/realização dos direitos fundamen-
tais-sociais. O Estado deixa de ser ‘inimigo’ dos 
direitos fundamentais para se tornar protetor e 
alavancador de uma sociedade justa e solidá-
ria, ultrapassando a dicotomia de índole libe-
ral-individualista, que contrapunha ‘Estado e 
Sociedade’3.

Dizer que a Constituição de um país é norma funda-
mental é afirmar que nesse sistema jurídico há um completo 
disciplinamento sobre a “fabricação” das normas jurídicas, 
bem como uma determinação sobre a atuação do Estado, 
fazendo com que haja limites.

No Brasil, a Constituição da República Federativa 
(CRFB/88) regula todo o sistema jurídico, trazendo con-
dições para que as leis e atos normativos sejam criados, 
bem como todas as funções do Estado, havendo dispositivos 
sobre limitação e responsabilidade.

3  O autor aponta para o fato de que esta nova realidade ressalta a 
discussão existente sobre a liberdade do legislador e sobre a liberdade 
na formação da decisão judicial, no sentido de aferir se há obedi-
ência obrigatória do legislador à Constituição, e, da mesma forma, 
retira do Judiciário a decisão de hard cases, posto que, o “estatalismo 
garantista” denota que todo direito contido na constituição, aponta 
para o futuro, devendo limitar, também, o Poder Judiciário.
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As mudanças estruturais trazidas pelo neoconstitucio-
nalismo, o amadurecimento da ideia de que a Constituição 
Federal é detentora de força normativa e não de normas 
puramente programáticas e a busca pela máxima efetividade 
da norma constitucional, fizeram nascer na sociedade um 
novo intelecto: o de buscar, junto ao Poder Judiciário, a 
efetivação dos direitos. 

Para além, a CRFB/88 tem outro grande papel: o de 
garantir a efetividade e a respeitabilidade aos ditos direitos 
fundamentais. Se diz, então, que um dos guardiões dessa 
função constitucional é o Supremo Tribunal de Justiça (STF).

A Suprema Corte brasileira tem como missão a pro-
teção da Constituição da República e de seus dispositivos, 
fazendo com que tenha condições – pelo menos no que 
diz repeito a sua posição hierárquica no Poder Judiciário – 
de ministrar a ultima palavra, quando o assunto é a norma 
fundamental.

Dessa forma, se pode considerar que o Poder Judici-
ário, como um todo, tem uma ampliação de sua atuação, 
de seu papel, para fazer com que se configurasse um novo 
jeito de analisar o Direito e sua funcionalidade.

O impacto social e jurídico que as recentes decisões 
proativas do Poder Judiciário têm provocado na comuni-
dade civil e acadêmica chamaram a atenção para o desen-
volvimento de um estudo mais profundo sobre a temática 
do ativismo judicial, suas possibilidades, razões e limites.

Com a expansão das funções do Poder Judiciário suas 
responsabilidades também foram aumentadas, bem como a 
preocupação diante desse cenário, afinal de contas o STF, 
por exemplo, pode declarar inconstitucional, com efeitos 
erga omnes, um dispositivo, fazendo com que o mesmo seja 
retirado do ordenamento jurídico brasileiro, mesmo não 
tendo a função típica de legislar. 
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Assim, é possível observar que os Tribunais de Justiça 
são verdadeiros protagonistas, quando o assunto é a aplica-
ção do Direito, principalmente o STF a frente dos direitos 
e garantias fundamentais:

Além de suas funções usuais, cabe ao Judiciário 
controlar a constitucionalidade e o caráter de-
mocrático das regulações sociais. Mais ainda: o 
juiz passa a integrar o circuito de negociação 
política. Garantir as políticas públicas, [...] sig-
nifica atribuir ao magistrado uma função ativa 
no processo de afirmação da cidadania e da 
justiça substantiva. Aplicar o direito tende a 
configurar-se, assim, apenas num resíduo de 
atividade judiciária, [...]. Assim, o juiz não 
aparece mais como o responsável pela tutela 
dos direitos e das situações subjetivas, mas 
também como um dos titulares da distribuição 
de recursos e da construção de equilíbrio entre 
interesses supraindividuais. (CAMPILONGO, 
2002. p. 49)

É uma confusão de funções, que faz com que não 
haja quase mais fronteiras entre a política e a justiça: o 
Poder Judiciário, em especial o STF, está, a cada vez mais, 
decidindo sobre assuntos políticos, em nome da defesa, 
garantia e efetivação dos direitos fundamentais.

Não se pode, simplesmente, avaliar que essas decisões 
fogem da esfera da função do Poder Judiciário, concluin-
do por uma usurpação de funções, pois essa ampliação da 
função jurisdicional é apenas a concretização do que a 
norma fundamental determina: ou seja, o cuidado com os 
próprios dizeres constitucionais. 

Esse cargo nada mais é do que consequência do ca-
minhar social, que fez com que, logo após o conturbado 
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panorama do pós-guerra, o Estado fosse o garantidor e o 
promotor do bem-estar perante a sociedade.

Quando o Poder Judiciário, através de uma medida 
judicial, enquanto Estado, atua dessa forma, é porque os 
direitos fundamentais foram desrespeitados – seja porque 
não foram aplicados, sejam porque os Poderes Legislativo 
e Executivo foram omissos, e não conseguiram cumprir 
com o seu papel, atingindo as demandas sociais e sua po-
lítica pública. A consequência, portanto, é que a decisão 
judicial determinará a proteção e a efetivação do direito 
fundamental burlado.

Os principais assuntos que são discutidos nessa seara 
são questões que solicitam o fornecimento de remédios; 
sobre acessibilidade de crianças e adolescentes em sala de 
aula, de deficientes em prédios públicos... É notório o papel 
primordial do Poder Judiciário frente a esses debates, para 
que os direitos e garantias fundamentais sejam concretizados.

É por isso, que o Poder Judiciário não pode deixar 
de decidir questões essenciais e básicas, quando provocado. 
No bem da verdade, essa atuação proativa ocorre dentro 
dos parâmetros da ordem jurídica, para que as promessas 
constitucionais sejam cumpridas.

6.3. A POLÊMICA QUESTÃO DO ATIVISMO 
JUDICIAL

Com origem histórica no direito americano4, mais 
especificamente, na Corte de Lochner (1897 – 1937), na 

4  A locução “ativismo judicial” foi utilizada, pela primeira vez, em 
artigo de um historiador sobre a Suprema Corte americana no 
período do New Deal, publicado em revista de circulação ampla. 
V. Arthur M. Schlesinger, Jr., The Supreme Court: 1947, Fortune, 
jan. 1947, p. 208, apud Keenan D. Kmiec, The origin and current 
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qual intervenções estatais foram frequentemente invalidadas 
pela Suprema Corte, o termo “ativismo judicial” é atribuído 
ao historiador Arthur Schlesinger Jr., que, em uma matéria 
para a revista Fortune, em 1947, classificou os juízes da 
Suprema Corte entre “campeões do auto conhecimento” e 
“ativistas judiciais”, sendo esses últimos caracterizados pelo 
entendimento do Direito e da Política como inseparáveis 
(SOARES, 2010).

No Brasil, o ativismo judicial só adquiriu relevância 
com o advento da Constituição de 1988, que, ao prever 
amplos poderes ao Poder Judiciário através do uso da in-
terpretação constitucional, parece ter atribuído ao Supremo 
Tribunal Federal o papel de protagonista da concretização 
dos direitos previstos na Carta Constitucional, colocando 
em questionamento o secular princípio da separação dos 
poderes.

meanings of ‘judicial activism’, California Law Review 92:1441, 
2004, p. 1446. A descrição feita por Schlesinger da divisão existente 
na Suprema Corte, à época, é digna de transcrição, por sua atuali-
dade no debate contemporâneo: “Esse conflito pode ser descrito 
de diferentes maneiras. O grupo de Black e de Douglas acredita 
que a Suprema Corte pode desempenhar um papel afirmativo na 
promoção do bem-estar social; o grupo de Frankfurter e Jackson 
defende uma postura de auto-contenção judicial. Um grupo está 
mais preocupado com a utilização do poder judicial em favor de 
sua própria concepção do bem social; o outro, com a expansão da 
esfera de atuação do Legislativo, mesmo que isso signifique a defesa 
de pontos de vista que eles pessoalmente condenam. Um grupo vê 
a Corte como instrumento para a obtenção de resultados social-
mente desejáveis; o segundo, como um instrumento para permitir 
que os outros Poderes realizem a vontade popular, seja ela melhor 
ou pior. Em suma, Black-Douglas e seus seguidores parecem estar 
mais voltados para a solução de casos particulares de acordo com 
suas próprias concepções sociais; Frankfurter-Jackson e seus segui-
dores, com a preservação do Judiciário na sua posição relevante, 
mas limitada, dentro do sistema americano”.
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Nas palavras de Barroso (2011, p. 06), “a ideia de 
ativismo judicial está associada a uma participação mais 
ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores 
e fins constitucionais, com maior interferência no espaço 
de atuação dos outros dois Poderes.”. 

Pode-se, assim, afirmar que o ativismo judicial cons-
titui uma conduta proativa realizada através de uma maior 
participação do Judiciário no espaço de atuação político 
dos outros poderes, que pode ser verificada através da 
aplicação direta da Constituição na concretização das 
chamadas promessas constitucionais, bem como através 
da intromissão do judiciário nas políticas públicas, seja 
impondo ações ou abstenções ao Poder Público. Trata-se 
de uma a atuação do judiciário que, interpretando de-
mandas que envolvem vazios legislativos, omissões legais 
e inércia dos demais poderes, implementa e concretiza 
valores constitucionais. 

Neste sentido, Ronald Dworkin (1999) afirma que o 
ativismo judicial decorre de uma intensa participação do 
poder judiciário na concretização e efetivação dos valores 
constitucionais, com o objetivo precípuo de resguardar e 
proteger direitos fundamentais. Ratificando este pensa-
mento, Bobbio ensina:

o problema que temos diante de nós não é 
filosófico, mas jurídico e, num sentido mais 
amplo, político. Não se trata de saber quais e 
quantos são esses direitos, qual é a sua natureza 
e seu fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual 
é o modo mais seguro para garanti-los, para 
impedir que, apesar das solenes declarações, 
eles sejam continuamente violados. (BOBBIO, 
1999, p. 25).
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A partir dessas premissas, compreende-se o ativismo 
judicial como um método de integração e de interpretação 
garantidor dos preceitos constitucionais e da implementa-
ção de políticas públicas. 

Contudo, referida conduta, quando não observa limi-
tes e é aplicada indistintamente, apresenta sérios aspectos 
negativos dentre os quais podem-se destacar: o risco de se 
ferir a legitimidade democrática; o risco de produzir uma 
politização da justiça; o risco de inviabilizar a capacidade 
institucional do Judiciário no exercício de suas funções 
típicas (FREITAS, 2015).

Não se pretende, neste estudo, esgotar estes aspectos 
negativos levantados, mas, para fins explicativos, apenas 
apresentá-los de forma sucinta. 

No tocante aos riscos em se ferir a legitimidade de-
mocrática, muito embora os membros do Poder Judiciário 
não sejam agentes públicos eleitos pela vontade da maioria 
popular, isso não os impede de desempenhar um papel de 
caráter político desde que fundamentados na efetivação 
de direitos constitucionais. Ratificando a posição de que 
esta atuação do Poder Judiciário, quando exercida dentro 
dos limites legais, não viola a democracia, John Hart Ely 
entende tratar-se uma atuação democrática, uma vez que 
deriva da própria constituição:

o intérprete constitucional, legitima seu poder e 
toma seus valores diretamente da Constituição 
– e isso significa que, já a própria Constituição 
foi avaliada e ratificada pelo povo, esses valo-
res vêm, em última instância, do povo. Nessa 
hipótese, quem controla o povo não são os 
juízes, mas a Constituição – o que significa 
que, na verdade, o povo controla a si mesmo. 
(ELY, 2010, p. 8). 
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Outra característica que também legitimaria o caráter 
democrático do Poder Judiciário seria o fato de que as 
suas decisões são públicas, fundamentadas e escritas. Neste 
sentido,

Particularmente, de forma diversa dos legisla-
dores, os tribunais superiores são normalmente 
chamados a explicar por escrito e, assim, aber-
tamente ao público, as razões de suas decisões, 
obrigação que assumiu a dignidade de garantia 
constitucional em alguns países, como a Itália. 
Essa praxe bem se pode considerar como um 
contínuo esforço de convencer o público da 
legitimidade de tais decisões, embora na ver-
dade ultrapasse frequentemente sua finalidade, 
por ter a pretensão de apresentar as decisões 
judiciais como fruto da mera lógica, como puras 
“declarações” do direito. De qualquer modo, 
mantém o seu valor enquanto tentativa de as-
segurar ao público que as decisões dos tribunais 
não resultam de capricho ou idiossincrasias e 
predileções subjetivas dos juízes, representando, 
sim, o seu empenho em se manterem fiéis “ao 
sentimento de equidade e justiça da comunidade. 
(CAPPELLETTI, 199, p 98).

Ainda nesta seara de proteção da democracia, é válido 
tecer breves comentários a respeito do princípio consti-
tucional da separação dos poderes, a fim de demonstrar 
que a interferência do Poder Judiciário em questões de 
políticas públicas, quando verificada omissão estatal, não 
viola o princípio da separação dos poderes. Isso porque, 
embora o Legislativo e o Executivo detenham a função 
típica de elaborar e implementar políticas públicas, respec-
tivamente, quando verificada omissão destes poderes ou 
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deficiência no cumprimento destas funções, o Judiciário 
adquire legitimidade para intervir na implementação dos 
direitos fundamentais, devendo reestabelecer os valores 
constitucionais violados, sem que isto configure violação 
à separação dos poderes. 

Referida atuação do Judiciário, contudo, não pode ser 
desmedida nem ilimitada, sob pena de configurar violação 
ao citado preceito constitucional, além de conduta arbitrária 
e que deve ser combatida.

O segundo risco apresentado é o de transformar o 
Poder Judiciário em um órgão político. Sobre o chamado 
risco de politização da justiça,

não podemos deixar de ponderar que uma de-
cisão judicial não comporta discricionariedade 
plena, ou seja, o juiz deve adequar a sua decisão 
aos elementos do caso concreto à luz dos precei-
tos constitucionais e das leis infraconstitucionais, 
não cabendo a livre vontade política. (FREITAS, 
2015. p. 203).

Neste sentido, ao concretizar os direitos sociais por 
meio da implementação de políticas públicas – papel que 
caberia, inicialmente aos Poderes Legislativo e Executivo – 
o Poder Judiciário visa garantir a aplicabilidade do direito 
perseguido, satisfazendo o secular princípio da dignidade 
da pessoa humana. Urge lembrar, por oportuno, que esta 
atuação do órgão judiciário apenas deve ser verificada 
quando diante de uma omissão do Estado em sua missão 
constitucional de efetivação dos direitos sociais, causadora 
de impedimento na fruição de um mínimo necessário à 
existência digna.

Corroborando com este posicionamento, Dirley da 
Cunha Júnior ensina,
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[...] O Juiz, no Estado Social da sociedade de mas-
sas, deve assumir novas responsabilidades e aceitar 
a nova missão de interventor e criador das soluções 
reclamadas pelas novas demandas sociais, tornando-se 
co-responsável pela promoção de interesses finalizados 
por objetivos socioeconômicos. Do contrário, mostran-
do-se incapaz de garantir a efetividade dos direitos 
fundamentais, máxime dos direitos sociais, na prática 
caba sendo conivente com sua sistemática violação. [...] 
Noutras palavras, quando os órgãos de direção 
política (Legislativo e Executivo) falham ou se 
omitem na implementação de políticas públicas 
destinadas à efetivação dos direitos sociais, cum-
pre ao Poder Judiciário – co-responsável no 
processo de construção da sociedade do bem-
-estar – adotar uma posição ativa e dinâmica 
na realização das finalidades do Estado Social, 
desenvolvendo e efetivando diretamente os pre-
ceitos constitucionais definidores desses direitos 
sociais. (CUNHA JÚNIOR, 2004. p. 352-354).

Percebe-se, desta maneira que as decisões judiciais irão 
ter, naturalmente, relevância política, sendo quase impossível 
separar o que é direito do que é política.

Essas atitudes de aparência política desempenhada 
pelo Poder Judiciário aumentam sua responsabilidade pe-
rante à sociedade, que buscam neste órgão o meio para 
alcançar o direito almejado. Em razão desta transferência 
de expectativa, que transforma o judiciário no principal 
responsável pela efetivação dos direitos, surge o terceiro 
risco, o qual se relaciona com a capacidade institucional 
do Poder Judiciário. 

Esse aspecto negativo pontuado, qual seja, o risco 
de inviabilizar a capacidade institucional do Judiciário 
no exercício de suas funções típicas, se refere ao aspecto 
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quantitativo, ao questionamento sobre a capacidade física, 
estrutural e de pessoal que o judiciário teria que apresentar 
para abarcar todas as demandas que lhe forem apresentadas. 

6.4. O PROBLEMA DA RESERVA DO 
POSSÍVEL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL

Para que o Estado possa, efetivamente, satisfazer as 
demandas sociais e concretizar direitos fundamentais deve 
dispor de recursos que, muitas vezes, principalmente no ce-
nário econômico atual, são escassos. Pautada nesta escassez, 
surge a problemática da reserva do possível que, para alguns 
estudiosos, justificaria e, por consequência, legitimaria a 
omissão do Estado na prestação dos direitos constitucionais.

A reserva do possível, nas palavras de Felipe de Melo 
Fonte: ”não é presunção absoluta (ou mesmo relativa) de 
inexistência de dinheiro, nem fundamento autônomo de 
discricionariedade administrativa e/ou legislativa capaz de 
justificar a omissão ou adimplemento defeituoso de direitos 
fundamentais.” (FONTE, 2013. p. 92).

Na ação de Arguição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental n. 45/DF, o Ministro Celso de Mello ao 
tratar de caso relacionado à reserva do possível, entendeu 
ser possível a intervenção judicial sobre as políticas pú-
blicas, cuidando de mencionar a existência do princípio 
da reserva do possível, em especial na implementação dos 
direitos sociais, econômicos e culturais, afirmando que estes 
exigiriam prestações estatais positivas do Estado.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se posi-
cionou, in verbis:

[...] É que a realização dos direitos econômi-
cos, sociais e culturais – além de caracterizar-se 
pela gradualidade de seu processo de concre-
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tização – depende, em grande medida, de um 
inescapável vínculo financeiro subordinado 
às possibilidades orçamentárias do Estado, de 
tal modo que, comprovada, objetivamente, a 
incapacidade econômico-financeira da pessoa 
estatal, desta não se poderá razoavelmente exi-
gir, considerada a limitação material referida, a 
imediata efetivação do comando fundado no 
texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, 
no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese – 
mediante indevida manipulação de sua atividade 
financeira e/ou político-administrativa – criar 
obstáculo artificial que revele o ilegítimo, ar-
bitrário e censurável propósito de fraudar, de 
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a 
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, 
de condições materiais mínimas de existência. 
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 
“reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de 
justo motivo objetivamente aferível – não pode 
ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas obriga-
ções constitucionais, notadamente usando, dessa 
conduta governamental negativa, puder resultar 
nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direi-
tos constitucionais impregnados de um sentido 
de essencial fundamentalidade. [...] (STF, ADPF 
n. 45, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 29.04.04)

Embora a carência de recursos seja fática, utilizar a 
reserva do possível como causa da não implementação de 
direitos somente é aceita quando acompanhada de uma 
justificativa plausível e provada. O Estado não pode invocar 
esta realidade com o objetivo de esquivar-se do cumpri-
mento de suas obrigações constitucionais. Não obstante 
seja justo, o argumento utilizado para a não efetivação do 
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direito por razões de ordem econômicas pode ser rebatido 
quando verificada violação ao mínimo existencial.

O mínimo existencial apresenta-se como a parcela 
mínima de direitos que deve ser assegurada ao indivíduo 
a fim de garantir uma existência digna, não podendo o 
argumento da incapacidade econômico-financeira, afastar a 
sua implementação. Sobre o mínimo existencial, os dizeres 
de Ricardo Lobo Torres:

A proteção positiva do mínimo existencial não 
se encontra sob a reserva do possível, pois sua 
fruição não depende do orçamento nem de 
políticas públicas, ao contrário do que acontece 
com os direitos sociais. Em outras palavras, o 
Judiciário pode determinar a entrega das presta-
ções positivas, eis que tais direitos fundamentais 
não se encontram sob a discricionariedade da 
Administração ou do Legislativo, mas se compre-
endem nas garantias institucionais da liberdade, 
na estrutura dos serviços públicos essenciais 
e na organização de estabelecimentos públi-
cos (hospitais, clínicas, escolas primárias, etc.). 
(TORRES, 2008. p. 81-82).

Quando o Estado é omisso ou falha na prestação de di-
reitos fundamentais, cabe ao Poder Judiciário intervir a fim 
de assegurar a implementação do direito posto, atendendo 
as condições materiais mínimas de existência (garantindo o 
mínimo existencial) independente do impacto financeiro 
que referida atuação possa causar, visando garantir a dig-
nidade da pessoa humana.

Por fim, resta claro que a limitação econômico-fi-
nanceira do Estado não pode ser suscitada para justificar 
a omissão estatal na proteção de direitos. A distribuição 
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dos recursos disponíveis deve ser efetuada de maneira a 
garantir a efetividade dos direitos fundamentais, sob pena 
de legitimar a atuação interventiva do Poder Judiciário na 
implementação de políticas públicas visando satisfazer a 
dignidade da pessoa humana.

6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relacionar a omissão dos Legislativo e Executivo com 
a atividade do Judiciário, fundamentada na efetivação dos 
direitos fundamentais, não é tarefa fácil. Afirmar que os 
Tribunais podem exceder suas competências é dizer que 
riscos surgem ao sistema tripartide de divisão de poder. 
Negar essa situação é fazer com que o mínimo existencial 
poderá nunca ser encontrado dentro do Estado Democrá-
tico de Direito brasileiro.

É preciso observar que quando o Supremo Tribunal 
Federal decide, extrapolando com as fronteiras de suas 
competências, precisa estar pautado na ordem jurídica, 
compatibilizando com as normas jurídicas.

Evidentemente, essa pesquisa não tem o condão de es-
gotar todas as discussões em torno do ativismo judicial, mas 
demonstrar que atualmente as promessas constitucionais 
estão sendo efetivadas através do Poder Judiciário. Também, 
não é objetivo detalhar uma solução para o impasse entre 
o ativismo judicial e a reserva do possível.

É preciso estudar a situação para que limites sejam 
estabelecidos e que a harmonia entres os três Poderes seja 
preservada.

Assim, o ponto principal desse trabalho foi discutir 
noções gerais sobre o ativismo judicial, abordando a im-
portância do cumprimento dos direitos fundamentais, além 
de entender pela não aplicação da reserva do possível.
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Dessa maneira, é possível ressaltar que, não há una-
nimidade sobre a atividade proativa do Poder Judiciário, 
porém, destaca-se que, no Brasil, os direitos fundamentais 
são poucos respeitados, abrindo a oportunidade de existir 
uma intervenção direta do Poder Judiciário, objetivando 
a garantia e a promoção do chamado mínimo existencial, 
que está descrito na Constituição da República Federativa 
do Brasil.

É de se concluir que essa intervenção não pode ser 
considerada como uma burla ao princípio da separação dos 
poderes, pois o cerne é efetivar os direitos fundamentais, 
obedecendo a um fundamentando constitucional, que é a 
dignidade da pessoa humana.

É de se constatar que o Poder Judiciário está a defender 
a saúde, a educação, a moradia e tantos outros direitos que 
devem existir na vida de cada cidadão brasileiro.
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